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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

04 – 06 ตลุาคม 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

25 – 27 ตลุาคม 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

01 – 03 พฤศจกิายน 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

08 – 10 พฤศจกิายน 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

15 – 17 พฤศจกิายน 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

22 – 24 พฤศจกิายน 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

06 – 09 ธนัวาคม 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

13 – 15 ธนัวาคม 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

20 – 22 ธนัวาคม 2562 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

 

UNSEEN . . . เมอืงแปร  3 วนั 2 คนื  

มรดกโลก อาณาจกัรศรเีกษตร อายเุกา่แกก่วา่ 1000 ปี ตน้ก าเนดิแหง่พมา่ 

ชมเจดยีเ์กา่แกม่ากมาย l  ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวดชีมภเูขาภาษ ีพระแกะสลกักวา่ 400 องค ์

พระมหาเจดยีช์เวดากอง เจดยีท์อง คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ l นมสัการ พระเกศาธาต ุพระพุทธเจา้ ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ี 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิยา่งกุง้ – เมอืงแปร – เจดยีแ์บแบจ ี– เจดยีบ์อวบ์อวจ์ ี– สุสานเบททา

โน ่– เจดยีเ์ลเมยีตนา – เจดยีพ์ยาจ ี– เจดยีช์เวซนัดอว ์– พระแซทตัจ ี

06.30 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3  เคาน์เตอร ์E 

สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE301  

10.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแปร(PYAY) หรอื ปย ีเป็นเมอืงในเขตพะโค(หงสาวด)ี ของประเทศพมา่ ตัง้อยูท่ีร่าบลุ่ม

ปากแมน่ ้าอริวด ีหา่งจากยา่งกุง้ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนอื 260 กโิลเมตร ในอดตีเมอืงแปรเป็นศนูยก์ลางของ

อาณาจักรศรเีกษตรของชนเผา่ปยมูาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่1 เป็นศูนยก์ลางการคา้เพราะเดนิทางออกสูท่ะเลได ้

สะดวก (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม.) ใหท้า่นไดช้มวถิชีวีติชาวบา้นและพักผอ่นบนรถ 

น าท่านชม เจดยีแ์บแบจ ี(Bebegyi Pagoda) เจดยีอ์งคเ์ล็กทรงสีเ่หลีย่มโปร่ง ดา้นบน

จะเป็นเจดยีท์บึทรงลอมฟางอยู่ดา้นบนเจดยีส์ีเ่หลีย่ม กวา้ง 4 เมตรครึง่ ยาว 5 เมตร

ภายในประดษิฐานพระปางมารวชิยั ซึง่มคีวามแปลกกวา่ปางทั่วไปโดยพระหัตถข์วาวาง

หงายอยู่บนตักแทนทีจ่ะเป็นพระหัตถซ์า้ย และพระหัตถซ์า้ยวางอยูบ่นเขา่ ใหท้่านได ้

เก็บภาพตามอธัยาศัย 

น าท่านชม เจดยีบ์อวบ์อวจ์ ี(Bawbawgyi Pagoda) เจดยีท์รงลอมฟาง(ทรงกระบอก) 

เจดีย์ทรงเก่าที่สุดของพม่าและเป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่มีความส าคัญสมัยอาณาจักรศรี

เกษตรและยังเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สูง 153 ฟตุ สรา้งโดยกษัตรยิ ์ดุ๊ดตาป่องว ์" 

Duttabaung " มฐีานทรงกลมซอ้นกัน 3 ชัน้ สว่นบนเป็นกรวยและมฉัีตรประดับอยูช่ัน้

บนสุด บรเิวณใกลก้ันแวะชม สุสานเบททาโน่ สถานทีฝั่งพระอัฐพิระราชนิีเบททาโน่ 

(กษัตรยิแ์หง่พย)ู มลีักษณะเป็นไหหนิและในบรเิวณเดยีวกันยังมอีัฐขิองพระบรมวงศานุวงษ์อกีดว้ย นอกนัน้ยังมี

หลมุทีฝั่งอฐัขิองชาวพย ูใหไ้ดช้มซึง่จะมคีวามแตกตา่งกนัไป คนธรรมดาจะใสเ่ป็นดนิเผา,พระสงฆจ์ะใสใ่นโลหะ

ส ารดิและกษัตรยิจ์ะใสใ่นหนิ 

น าท่านชม เจดีย์เลเมียตนา (Laymyathna Pagoda) เจตียวหิารที่เก่าแก่อกีแห่งของอาณาจักรศรีเกษตร มี

ลักษณะเป็นองคส์ีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานพระปางมารวชิยัและมพีระพทุธรปูสลัก ภายนอกมโีครงเหล็กกัน้เพือ่

ป้องกนัจากการทรดุตัวขององคเ์จดยี ์สามารถถา่ยรปูไดเ้พยีงดา้นนอกเทา่นัน้ 

น าท่านชม เจดีย์พยาจี (Payagyi Pagoda) เจดีย์ขนาดใหญ่สรา้งดว้ยอฐิทัง้องค์ มี

ลักษณะคลา้ยกองขา้ว (ซึง่เป็นลักษณะเดยีวกบัชเวซนัดอว ์ในยคุแรกเริม่) โดยมคีวาม

เกา่แกก่วา่สองพันปี เป็น 1 ใน 9 เจดยีท์ีเ่กา่แก ่สรา้งอยูน่อกก าแพงเมอืง โดยกษัตรยิ ์

ดุ๊ดตาป่องว ์และยงัเป็นรากฐานในการสรา้งเจดยีศ์ลิปะพมา่ในยคุตอ่มาอกีดว้ย 

น าทา่นชม เจดยีช์เวซนัดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ชเวซนัดอว ์แปลว่าเกศทองค า 

เจดยีส์ทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางเมอืงแปร สูง 39 เมตร เจดยีร์ูปทรงระฆังคว ่าเป็น

ศลิปะแบบมอญ มคีวาม ภายในประดษิฐานพระเกศาธาตุ 4 เสน้และยังมพีระพุทธรูปไม ้

ไผท่ีส่วยงามประดษิฐานบรเิวณเจดยีอ์กีดว้ย นอกจากนัน้ใหท้า่นได ้ขอพร “โบมนิขอ่ง” 

ครูขมังเวทยท์ี่มชี ือ่เสียงดังมายาวนานของพม่าที่มีตน้ก าเนิดมาจากเมอืงแปร และ

บริเวณดา้นหลังองค์เจดีย์ชเวซันดอว์ ใหท้่านไดพ้บกับ พระพุทธรูปน่ังองค์ใหญ ่

เรยีกวา่ พระแซทัตจ ี(Sethatgyi Buddha) ประดษิฐานหันหนา้เขา้หาเจดยีช์เวซนัดอว ์

อสิระเก็บภาพตามอธัยาศัย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MINGALAR GARDEN RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงแปร – อาณาจกัรศรเีกษตร+พพิธิภณัฑ ์– อะเกากเ์ตาง(์ภูเขาภาษ)ี – พระพุทธรูปชเวเมีย๊ะมนั – 

ยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางชม อาณาจักรศรเีกษตร (Sri Ksetra หรอื Thayekhittaya) อาณาจักร

เกา่แกข่องชาวพย ูอายรุาว 1200 ปี “ศรเีกษตร”เป็นชือ่เรยีกของชาวพย ูมคีวามหมาย

ว่า ดนิแดนแห่งความโชคดี เมอืงมลีักษณะเป็นรูปทรงกลม มคีวามกวา้งประมาณ 4 

กโิลเมตรและยาว 6 กโิลเมตร มทีางเขา้ทัง้หมด 32 ประตูแต่ปัจจุบันขุดคน้พบประตู

ทางเขา้เพยีง 9 ประต ูศรเีกษตรเป็นหนึง่ในสามเมอืงเกา่แกข่องชาวพย ูมกี าแพงลอ้มรอบ ประตดูา้นหนา้มกี าแพง

แน่นหนาถงึสามชัน้ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่าเมือ่ปีค.ศ.2014 ชมพพิธิภัณฑท์ี่จัด

แสดงวัตถุโบราณบางส่วนที่ขุดคน้พบขึน้ ใหท้่านไดช้มของโบราณและอาณาจักร

โบราณตน้ก าเนดิของพมา่จนถงึเวลานัดหมาย  

  น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืโตนโบ ล่องเรอืแมน่ ้าอริะวดีชมความยิง่ใหญ่ของแมน่ ้าอริะวด ี

แม่น ้าสายส าคัญของชาวพม่าเพื่อชม อะเกากเ์ตาง์ (Akauk Taung) หรือ ภูเขา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B9
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ภาษี ชมพระแกะสลักผาหนิกวา่สีร่อ้ยองค ์บรเิวณอะเกากเ์ตางแ์ตก่อ่นคอืจดุพักเรอืและเป็นดา่นเก็บภาษี จดุนีเ้ป็น

เสน้แบง่เขตระหว่างพมา่ตอนบนและพมา่ตอนล่าง แบ่งโดยชาวอังกฤษสมัยอาณานคิม พระทีส่ลักบนผาหนิเกดิ

จากลูกเรอืทีไ่ดรั้บค าสั่งจากหัวหนา้ในเวลาว่างไม่ใหท้ าสิง่ทีไ่มด่ ีจงึใหแ้กะสลักพระ พระทีส่ลักจงึมรีูปร่างและ

หนา้ตาแตกต่างกันออกไปบา้งยิม้ บา้งเฉย บา้งดุ ขึน้อยู่กับคนทีท่ า จากนัน้ขึน้จากเรือเพื่อเดนิขึน้สู่วัดบนเขา

ตลอดทางทา่นจะไดเ้ห็นพระแกะสลักทีส่วยงามมากมายจากชา่งฝีมอื นมสัการสิง่ศักดิต์ามอธัยาศัย จนถงึเวลานัด

หมายน าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่ง 

  น าท่านเขา้ชม พระพุทธรูปชเวเมี๊ยะมัน (Shwe Myethman Temple)หรอืพระแว่นทอง ประดษิฐานอยูท่ี่วัดชเว

เมีย้ตมาน เมอืงชเวดัง (Shwedaung) พระพุทธรูปใสแ่ว่นองคเ์ดยีวในโลก แว่นตากรอบทองท าดว้ยทองหนักถงึ 

๒๔ บาท สรา้งถวายโดยพระเจา้ทัตตะบอง เจา้เมอืงแปรที่จักษุมดื พอถวายแว่นใหห้ลวงพ่อ จักษุก็กลับมาดี

ตามเดมิ ใหท้า่นสกัการะขอพรตามอธัยาศัย. 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถชมววิสอง

ขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงยา่งกุง้ 

►น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์องแห่ง

เมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะวดี เจดียท์องค า

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กวา่ 2,000 ปีกอ่น 

มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญ

มณีล ้าคา่ กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรง

ศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหว ้

บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซึง่บุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และบา้งเดนิประทัก

ษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสี

ต่างกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื 

ลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์

เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดียย์ังมพีระประจ าวันเกดิ

ประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (บฟุเฟ่ต!์ ฮอทพอท,บารบ์คีวิป้ิงยา่ง) 

 ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ+ เทพกระซบิ – สนามบนิยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของ

ฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 

2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและ

ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับดว้ย

กระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านขอพร 

นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิีการ

สักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท 

หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็

เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบ

ไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ย

น ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

11.30 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE302  

13.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร………… 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สาย

การบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทั วร,์คนขับรถ

ของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท า

การจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมต๋ัีว

เครือ่งบนิภายในประเทศเนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบทกุกรณี. 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุใน
รายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)   
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

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

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ย
เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่ว
ทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการ
จองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิาร
เพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับ
เทา่นัน้ 
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