
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13700 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
Period ADL SGL Size Flight 

01 - 02   มถินุายน  62 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,776 2,000 30 UB 

08 - 09   มถินุายน 62 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,776 2,000 30 UB 

15 - 16   มถินุายน 62 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,776 2,000 30 UB 

22 - 23  มถินุายน 62 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,776 2,000 30 UB 

29 - 30  มถินุายน 62 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,776 2,000 30 UB 

6-7 กรกฎาคม 2562  (เสาร-์อาทติย)์ 6,776 2,000 30 UB 

13-14 กรกฎาคม 2562 (เสาร-์อาทติย)์ 6,776 2,000 30 UB 

20-21 กรกฎาคม 2562 (เสาร-์อาทติย)์ 6,776 2,000 30 UB 

27-28 กรกฎาคม 2562 (เสาร-์อาทติย)์ 6,776 2,000 30 UB 

***กรุณาสอบถามทีน่ั่งทุกคร้ังก่อนจอง*** 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ไหวพ้ระ 9 วดั ประเทศพมา่ 2 วนั 1 คนื 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่) 

พระลาภมนุ/ีพระเขีย้วแกว้จฬุามณี/เจดยีม์หาวชิยะ/พระนอนตาหวาน/งาทตัจ/ีเจดยีก์าบาเอ/วดับารม ี

ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ีชือ่เสยีงดงัทีส่ดุในพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ//ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระลาภมุน ี– วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี – เจดยีม์หาวชิยะ – มหาเจดยีช์เว

ดากอง 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์

เนชั่นแนลแอรไ์ลน ์(UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิที ่UB020 สายการบนิ เมยีนมาร ์เนช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB)  

10.50 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นนมัสการ พระลาภมุน ีพระพทุธรปูหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึง่

เป็น พระรูปที่แกะสลักจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีสุ่ดของประเทศพม่า สี

ขาวสะอาดและไมม่ตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ หนัก 600 ตัน เป็น

พระพทุธรูปประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิ

มาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค ์

หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืงนอกจากนี้ยังมกีาร

น าหนิทีเ่หลอืมาสลักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณ

ดา้นหลังพระพทุธรปูดว้ย  

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี (Buddha Tooth 

Relic Pagada) จ าลองมาจากประเทศจนีสรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานพระ

เขีย้วแกว้ ชมเจดยีท์รงปราสาทแปดเหลีย่ม ปลายยอดเจดยีป์ระดับดว้ยทองค าแทอ้ร่ามตา กลางโถงเจดยี์

เป็นทีป่ระดษิฐานของพระเขีย้วแกว้องคจ์ าลอง หรอืพระทันตธาตโุดยบรรจอุยูใ่นโถแกว้ ซึง่ตัง้อยูบ่นบษุบกสี

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ทองรายรอบดว้ยพระพทุธรปูสทีองปางตา่ง ๆ แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็กอกี

ชัน้หนึ่ง ยกฝ่าพระหัตถห์ันออกจากองคม์คีวามหมาย คอื การไล่ศัตร ู

พรอ้มประทานความเจรญิรุง่เรอืงใหแ้กเ่มอืง  

 น าท่านเขา้ชม เจดีย ์มหาว ิชยะ (MAHARVIZAYA ZADI 

PAGODA) ซึง่ป็นเจดยีท์ีส่วยงามและมคีวามส าคัญอกีองคห์นึง่ของ

เมอืงยา่งกุง้อยูใ่กลก้บัเจดยีช์เวดากอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้

ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้ โดยภายในทา่นจะไดพ้บกับภาพเขยีน

เล่าเรื่องต่างๆของพม่า  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จ าลอง)ทีส่ าคัญ

ตา่งๆในประเทศพมา่รวบรวมไวใ้หก้บัเราไดช้มเปรยีบเหมอืนวา่มาทีน่ี่ที่

เดยีวไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพมา่เลย 

 น าทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะ

เกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้) แหง่ลุม่น ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายกุว่าสองพันหา้

รอ้ยกว่าปี มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่

กวา่ 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับ

ประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าคา่ กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เว

ดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พทุธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิาร

โถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระ

ประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดา

กองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่บญุกศุลอนัเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิ

สตภิาวนานับลกูประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบน

ยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

(สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมี

และสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิ

วันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – วดังาทตัจ ี– 

พระเจดยีก์าบาเอ – วดับารม ี– กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซ ึง่บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ได ้

น ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง 

เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์

อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีัน

งดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าทา่นขอพร 

นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาว

ไทย วธิีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สม

ตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย 

จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อื

ของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชี้

ของนัตโบโบย ีแคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีตั่ง้ใจไว ้น าทา่นขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มี

นามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่ง

แรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานาน

แลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การ

บชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 น าทา่น สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน 

(Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพทุธรปูนอนทีม่คีวามยาว 55 

ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาที่

งดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มพีระพทุธรูปทีส่วยงามตามแบบฉบับของ

พม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหนิอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ

ดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครือ่งสมัย

ยะตะนะโบง มคีวามสงูประมาณตกึ 5 ชัน้ นอกจากทีว่ัดจะมพีระประธานองคใ์หญแ่ลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระ

ประธานก็จะมพีระพทุธรปูประจ าวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้กัการะโดยการสรงน ้า ประดจุดังสงน ้าพระในวันสงกรานต์

และจ านวนครัง้ทีส่รงน ้าถอืตามอายุ เมือ่เดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจแีลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่

แสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัพทุธประวัต ิมคี าบรรยายเป็นภาษาพมา่และภาษาองักฤษดว้ย 

 น าทา่นเขา้ชม พระเจดยีก์าบาเอ (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดยีท์รงกลมอยูใ่นยา่งกุง้ มคีวามสงูและ

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาตุ มพีระอรหันตส์าวกองคส์ าคัญสององค ์

พระเจดีย์กาบาเอนั้นมีทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทักษิณ มี

พระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค าองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค ์ทีอ่บุัตขิ ึน้ใน

โลกนี้ สว่นพระพทุธรปูองคพ์ระประธานทีอ่ยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์นี ้าหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม นายอนุู

นายกคนแรกของพมา่ ไดส้รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎก ค าวา่ กาบาเอ ในภาษาพมา่ หมายถงึ 

โลกแห่งสันตสิุข สรา้งขึน้ในปี 1952 เจดีย์แห่งนี้เป็นที่ร าลกึถงึการประชุมประสภาสงฆ์ระดับโลก ครั ้ง

ที ่6 เพือ่ใหบ้งัเกดิสนัตสิขุแกช่าวโลกของพทุธศาสนา ซึง่จัดขึน้อยา่งยิง่ใหญใ่นปี 1954 หลังจากพมา่ไดรั้บ

เอกราชจากองักฤษ. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองค์

พระเกศาธาตนุี้เมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระ

บรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต ์

** ถา้หากมเีวลาเหลอื  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต 

(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานิคมของ

อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น 

เครื่องเงนิ ที่มศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ 

เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

18.00 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่UB 017 สายการบนิ เมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์

19.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ

,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดย

มตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระ

เงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระที่
สนามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงด

ออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้

แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่

ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ 

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่

เป็นส าคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 
 


