
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

3-4  สงิหาคม  2561 6,556 1,500 6,556 30 

5-6  สงิหาคม  2561 6,556 1,500 6,556 30 

10-11  สงิหาคม   2561 6,556 1,500 6,556 30 

17-18  สงิหาคม  2561 6,556 1,500 6,556 30 

19-20  สงิหาคม  2561 6,556 1,500 6,556 30 

24-25  สงิหาคม 2561 6,556 1,500 6,556 30 

26-27 สงิหาคม  2561 6,556 1,500 6,556 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ไหวพ้ระ 9 วดั ประเทศพมา่ 2 วนั 1 คนื 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่) 

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

ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ีชือ่เสยีงดงัทีสุ่ดในพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

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

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระลาภมนุ ี– วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี – เจดยีม์หาวชิยะ – มหาเจดยีช์เวดากอง 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์เนชัน่แนล

แอรไ์ลน์ (UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง  

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

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร์ ชา้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านนมัสการ พระลาภมุน ีพระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึง่เป็น พระ

รูปทีแ่กะสลักจากหนิออ่นองคใ์หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ หนัก 

600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร์ และศรีลังกา 

ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค ์หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมกีารน าหนิที่

เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณ

ดา้นหลังพระพุทธรูปดว้ย  

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี (Buddha Tooth 

Relic Pagada) จ าลองมาจากประเทศจนีสรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานพระ

เขีย้วแกว้ ชมเจดยีท์รงปราสาทแปดเหลีย่ม ปลายยอดเจดยีป์ระดับดว้ย

ทองค าแทอ้ร่ามตา กลางโถงเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของพระเขีย้วแกว้

องคจ์ าลอง หรอืพระทันตธาตโุดยบรรจอุยูใ่นโถแกว้ ซึง่ตัง้อยูบ่นบุษบก

สทีองรายรอบดว้ยพระพุทธรูปสทีองปางต่าง ๆ  แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็ก

อกีชัน้หนึง่ ยกฝ่าพระหัตถหั์นออกจากองคม์คีวามหมาย คอื การไลศ่ัตรู 

พรอ้มประทานความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้กเ่มอืง  

 น าทา่นเขา้ชม เจดยีม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึง่ป็นเจดยีท์ีส่วยงามและมคีวามส าคัญอกี

องคห์นึ่งของเมอืงย่างกุง้อยู่ใกลก้ับเจดียช์เวดากอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองค์เจดีย์

ได ้ โดยภายในทา่นจะไดพ้บกับภาพเขยีนเลา่เรือ่งต่างๆของพม่า  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จ าลอง)ทีส่ าคัญต่างๆ

ในประเทศพมา่รวบรวมไวใ้หก้ับเราไดช้มเปรยีบเหมอืนวา่มาทีน่ี่ทีเ่ดยีวไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพมา่เลย 

 น าท่ านน มัสการ  พระมหาเจดีย ์ชเวดากอง  (Shwedagon 

Pagoda) เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืง

ย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มี

ความสูงถงึ 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปี

ก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถงึ 1100 

กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 

5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเทา่ไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดา

กองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก 

บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทัง้หลัง 

ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว ้

บูชาเจดยีช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท า

สมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับ

บนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

(สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดยี์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมแีละสริมิงคล 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

นอกจากนี้รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้า

พระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

เจดยีก์าบาเอ – วดับารม ี– กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซ ึง่บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 

2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 

องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้

ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมี

มุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านขอพร นตัโบโบย ี

หรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีาร

สักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความ

ปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็

ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบ

โบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแค่

นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” 

ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกนิ

เนื้อสัตวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไป

กระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 น าท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ  ีหรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาทีง่ดงาม ชม

พระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 น าท่าน เดินทางสู่  วดังาท ัตจี (  Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้ มี

พระพุทธรูปทีส่วยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วชิัยทีแ่กะสลักจากหนิอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็นโลหะ

ดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จ าลอง

แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง มคีวามสงูประมาณตกึ 

5 ชัน้ นอกจากทีวั่ดจะมพีระประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระ

ประธานก็จะมพีระพุทธรูปประจ าวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้ักการะโดยการสรงน ้า 

ประดุจดังสงน ้าพระในวันสงกรานตแ์ละจ านวนครัง้ทีส่รงน ้าถือตามอายุ เมื่อเดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจีแลว้ ท่าน

สามารถชมภาพวาดบนผนังทีแ่สดงเรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัต ิมคี าบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษดว้ย 

 น าท่านเขา้ชม พระเจดียก์าบาเอ  (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุง้  มีความสูงและ

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจพุระบรมธาตุ มพีระอรหันตส์าวกองคส์ าคัญสององค ์พระเจดยี์

กาบาเอนัน้มทีางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุดา้นมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูบ่นฐานทักษิณ มพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค า

องค์เล็กๆอกี 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค์ ที่อุบัตขิ ึน้ในโลกนี้ ส่วนพระพุทธรูปองคพ์ระ

ประธานทีอ่ยู่ขา้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์นี ้าหนัก กว่า 500 กโิลกรัม นายอูนุนายกคนแรกของพม่า ไดส้รา้งขึน้เพือ่

ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎก ค าว่า กาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถงึ โลกแห่งสันตสิขุ สรา้งขึน้ในปี 1952 เจดยี์

แหง่นี้เป็นทีร่ าลกึถงึการประชมุประสภาสงฆร์ะดับโลก ครัง้ที ่6 เพือ่ใหบั้งเกดิสันตสิขุแกช่าวโลกของพุทธศาสนา ซึง่

จัดขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ในปี 1954 หลังจากพมา่ไดรั้บเอกราชจากอังกฤษ. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ช ือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศา

ธาตุนี้เมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุไว ้

มากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต ์

** ถา้หากมเีวลาเหลอื  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทียั่งเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะ

วนัเกดิ อาทิ
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พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญาน
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อาคารเรยีงตอ่กันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่าง

มอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้ส ิน้คา้

หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดส

กอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิข ึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.50 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่UB 017 สายการบนิ เมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์

19.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทัวร ์ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ : รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตัีวแทน

บรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทุกกรณี. 

 

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 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง 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 ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อน
การเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

• 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 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดินทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 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 โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2.สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 

 
 


