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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายุไมถ่งึ18ปี สายการบนิ จ านวน 

4-5  สงิหาคม  61 6,996 1,500 6,996 UB 30 

11-12  สงิหาคม  61 6,996 1,500 6,996 UB 30 

12-13  สงิหาคม  61 (วนัเฉลมิฯพระราชนินีาถ) 6,996 1,500 6,996 UB 30 

18-19  สงิหาคม 61  6,996 1,500 6,996 UB 30 

25-26  สงิหาคม 61 6,996 1,500 6,996 UB 30 

 

สกัการะ 9 สถานศกัดิส์ทิธิ ์ณ พมา่ 2 วนั 1 คนื 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

พระลาภมุน ี/ พระเขีย้วแกว้จฬุามณี / เจดยีม์หาวชิยะ / พระนอนตาหวาน / งาทตัจ ี/ เจดยีก์าบาเอ / วดับารม  ี

ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ีชือ่เสยีงดงัทีส่ดุในพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 
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ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระลาภมุน ี– วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี – เจดยีม์หาวชิยะ – เจดยีช์เวดากอง 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร์ 

เนชัน่แนลแอรไ์ลน์ (UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทาง  

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เทีย่วบนิที ่UB020  

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านนมัสการ พระลาภมุน ีพระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึง่เป็น 

พระรูปทีแ่กะสลักจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตี าหน ิสูง 37 ฟุต กวา้ง24 

ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร์ 

และศรีลังกา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืงนอกจากนี้

ยงัมกีารน าหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย  

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้จุฬามณี (Buddha Tooth 

Relic Pagada) จ าลองมาจากประเทศจีนสรา้งขึน้เพื่อประดษิฐานพระ

เขีย้วแกว้ ชมเจดยีท์รงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดียป์ระดับดว้ย

ทองค าแทอ้ร่ามตา กลางโถงเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของพระเขีย้วแกว้องค์

จ าลอง หรือพระทันตธาตุโดยบรรจุอยู่ในโถแกว้ ซึง่ตัง้อยู่บนบุษบกสทีอง

รายรอบดว้ยพระพุทธรูปสทีองปางต่าง ๆ แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็กอกีชัน้หนึ่ง 

ยกฝ่าพระหตัถห์นัออกจากองคม์คีวามหมาย คอื การไลศ่ตัรู พรอ้มประทานความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้กเ่มอืง  

 น าท่านเขา้ชม เจดีย ์มหาว ิชยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึ่ง ป็นเจดีย์ที่สวยงามและมี

ความส าคัญอกีองคห์นึง่ของเมอืงย่างกุง้อยู่ใกลก้ับเจดยีช์เวดากอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปเดนิชม

ดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้  โดยภายในท่านจะไดพ้บกับภาพเขยีนเล่าเรือ่งต่างๆของพม่า  นอกจากนัน้ยงัมอีงคเ์จดยี์

(จ าลอง)ที่ส าคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไวใ้หก้ับเราไดช้มเปรยีบเหมอืนว่ามาทีน่ี่ทีเ่ดยีวไดเ้ทีย่วครบทัง้

ประเทศพมา่เลย 

 น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่ม

น ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกว่า

ปี มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค า

โอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครื่อง

ไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามา

ซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า 

และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละ

จุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เช่น สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานที่ส าคัญของพระ

มหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไป

ไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองค์

เจดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน

เกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

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

พระเจดยีก์าบาเอ – วดับารม ี– กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่พระสงฆ์อนิเดยี 8 รูป ได ้

น ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผา

ภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี่ประดับดว้ยกระเบือ้งสสีนั

งดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านขอพร นตัโบ

โบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิีการ

สกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให ้

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอล

ล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มอืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ

กลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ้วชีข้องนัตโบ

โบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะ

มาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษา

ศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพ

กระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และ

ผลไม ้ 

 น าท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) 

นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีน

ตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 น าท่านเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วดันี้มพีระพุทธรูป

ที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจาก

หนิอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะดา้นหลังจะเป็นไมส้ัก

แกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป

ทรงเครือ่งสมยัยะตะนะโบง มคีวามสงูประมาณตกึ 5 ชัน้ นอกจากทีว่ดัจะมพีระ

ประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมพีระพุทธรูปประจ าวนัเกดิ ใหผู้ค้นไดส้กัการะโดยการ

สรงน ้า ประดุจดังสงน ้าพระในวันสงกรานตแ์ละจ านวนครัง้ทีส่รงน ้าถือตามอายุ เมือ่เดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจี

แลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัต ิ มคี าบรรยายเป็นภาษาพม่าและ

ภาษาองักฤษดว้ย 

 น าท่านเขา้ชม พระเจดยีก์าบาเอ (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดยีท์รงกลมอยู่ในย่างกุง้ มคีวามสูงและ

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาต ุมพีระอรหนัตส์าวกองคส์ าคญัสององค ์พระ

เจดยีก์าบาเอนัน้มทีางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุกดา้นมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูบ่นฐานทักษิณ มพีระพุทธรูปหุม้

ดว้ยทองค าองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค์ ที่อุบัต ิข ึ้นในโลกนี้  ส่วน

พระพุทธรูปองคพ์ระประธานที่อยูข่า้งในหล่อดว้ยเงนิบรสิทุธิม์นี ้าหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม นายอนุูนายกคนแรก

ของพมา่ ไดส้รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎก ค าวา่ กาบาเอ ในภาษาพมา่ หมายถงึ โลกแหง่สันติ

สขุ สรา้งขึน้ในปี 1952 เจดยีแ์หง่นี้เป็นทีร่ าลกึถงึการประชมุประสภาสงฆร์ะดบัโลก ครัง้ที ่6 เพือ่ใหบ้ังเกดิสันติ

สขุแกช่าวโลกของพุทธศาสนา ซึง่จดัขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ในปี 1954 หลงัจากพมา่ไดร้ับเอกราชจากองักฤษ. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยงัมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระ

เกศาธาตุนี้เมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้ีกทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นที่เก็บองคพ์ระบรม

สารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตรและองคพ์ระอรหนัต ์

** ถา้หากมีเวลาเหลอื  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต 

(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยที่ยงัเป็นอาณานคิมของอังกฤษ 

เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นี้มหีลากหลายชนิด เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ี

ศลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html
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เป็นตน้ (หากซื้อส ิน้คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงให ้

ศลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิข ึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.50 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UB017  

19.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทับใจในบรกิาร......... 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทัวร ์ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอียดกอ่นท าการจองทวัรห์รอื

ช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน (ช าระทีส่นามบนิก่อน
เดนิทาง) 

× ภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อน

การเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ันเมือ่จองทัวรช์ าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ไมส่ามารถยกเลกิเลื่อนขอคนื

เงนิไดทุ้กกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเทีย่วรว่มเดินทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2.สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 

 
 


