
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 มงคลสถานศกัดิส์ทิธ ิ.์..ประเทศพมา่  
1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

“ลา้งหนา้พระพกัตร”์  หนึง่เดยีวในยา่งกุง้ ณ วดัเจตนุพญา 

ขอพร “พระพฆิเนศ” วดัฮนิด.ู..เกา่แกท่ีส่ดุของพมา่ 

พระหยกขาว / เจดยีม์หาวชิยะ / พระนอนตาหวาน / วดังาทตัจ ี/ วดับารม ี

ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ีชือ่เสยีงดงัทีส่ดุในพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD) 

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

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี สายการบนิ จ านวน 

12 – 13 กนัยายน 2561 5,555 1,500 5,555 DD 20 

19 – 20 กนัยายน 2561 5,995 1,500 5,995 DD 20 

26 – 27 กนัยายน 2561 5,995 1,500 5,995 DD 20 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

2 

 

*ค ำแนะน ำ...เพือ่เพมิอรรถรสในกำรท่องเทีย่วประเทศเพื่อนบำ้น ท่ำนสำมำรถแต่งกำยใหก้ลมกลนืกับชำว

พม่ำดว้ย ชุดผำ้ถุงส ำหรับคุณผูห้ญงิและโสร่งส ำหรับคุณผูช้ำยนะคะ และสวมใส่รองเทำ้แตะเพื่อควำม

สะดวกในกำรเขำ้ชมสถำนทีแ่ละเก็บภำพประทับใจครัง้นงึมริูล้มื...... 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ยา่งกุง้ – พระลาภมนุ ี– เจดยีม์หาวชิยะ – พระนอนตาหวาน – ★ เจตนุพญาจ ี– 

★ มหาเจดยีช์เวดากอง ★ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคำนเ์ตอรส์ำยกำร

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกเรือ่งสมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.45 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงยำ่งกุง้ โดยสำยกำรบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนำมบนิมงิกลำดง เมอืงยำ่งกุง้ ผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและด่ำนศุลกำกร (เวลำทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมำ่ร ์ชำ้

กวำ่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

น ำท่ำนนมัสกำร พระลำภมนุี พระพุทธรูปหยกขำว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) 

ซึง่เป็น พระรูปทีแ่กะสลักจำกหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีสุ่ดของประเทศพมำ่ สขีำวสะอำดและไม่มี

ต ำหน ิสงู 37 ฟตุ กวำ้ง24 ฟตุ หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถข์วำบรรจุ

พระบรมสำรรีกิธำตทุีอ่ญัเชญิมำจำกสงิคโปร ์และศรลีังกำ ยกขึน้หันฝ่ำพระหัตถอ์อกจำกองค ์

หมำยถงึกำรไล่ศัตรูและประทำนควำมเจรญิรุ่งเรอืงนอกจำกนี้ยังมกีำรน ำหนิทีเ่หลอืมำสลัก

เป็นพระพทุธบำท ซำ้ย-ขวำ ประดษิฐำนอยูบ่รเิวณดำ้นหลังพระพทุธรปูดว้ย  

 น ำท่ำนเขำ้ชม เจดยีม์หำวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) 

ซึง่ป็นเจดยีท์ีส่วยงำมและมคีวำมส ำคัญอกีองคห์นึง่ของเมอืงยำ่งกุง้อยู่

ใกลก้ับเจดยีช์เวดำกอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่รำสำมำรถเขำ้ไปเดนิชมดำ้น

ในองคเ์จดยีไ์ด ้ โดยภำยในท่ำนจะไดพ้บกับภำพเขยีนเล่ำเรือ่งต่ำงๆ

ของพมำ่  นอกจำกนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จ ำลอง)ทีส่ ำคัญต่ำงๆในประเทศ

พม่ำรวบรวมไวใ้หก้ับเรำไดช้มเปรยีบเหมอืนว่ำมำทีน่ี่ที่เดยีวไดเ้ที่ยว

ครบทัง้ประเทศพมำ่เลย 

น ำท่ำน สักกำระ พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตจี หรือ พระนอนตำหวำน (Kyauk 

Htatgyi Buddha) นมัสกำรพระพุทธรูปนอนทีม่คีวำมยำว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่

เป็นพระทีม่ตีำสวยงำมทีส่ดุในประเทศพมำ่ มขีนตำทีง่ดงำม ชมพระบำททีม่ภีำพ

มงคล 108 ประกำร   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

http://bit.ly/2NMk5YE
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★ 1 เดยีวในเมอืงย่ำงกุง้ New! น ำท่ำนเขำ้สู ่วัดพระทอง (วัด

มหำเสยะ อะตุ๊ละมำลำเซ่ง มหำ : ยิง่ใหญ่/เสยะ : ประสบ

ควำมส ำเร็จ/อะตุ๊ละ : ไม่มทีีส่ ิน้สุด/มำละ : ปรำศจำกโรคภัย/

เซง่ : พระพุทธเจำ้) หรอืทีช่ำวเมยีนมำรเ์รยีกว่ำ “เจตุนพญำจ”ี 

หรือวัดเจตุนพญำ เป็นที่ประดษิฐำนของพระพุทธรูปส ำรดิที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมำร์ มีควำมสูงถงึ 24 ฟุต 9 นิ้ว มี

น ้ำหนักรวมถงึ 19,750 ชัง่ โดยสรำ้งขึน้เมือ่ 107 ปีทีแ่ลว้ หรอื

ในปี คศ.1911 ซึง่ผูท้ีร่เิร ิม่สรำ้งคอืพระอำจำรยบ์ะ๊ดันด๊ะสำกำละ ซึง่เป็นเจำ้อำวำส

ในบรเิวณวัดแห่งนี้ พระอำจำรย์มจีติศรัทธำที่จะสรำ้งพระพุทธรูปเพื่อใหป้ระชำชนไวไ้ดส้ักกำระบูชำ พระ

อำจำรยม์ลีกูศษิย ์3 พีน่อ้ง ซึง่เป็นทำยำทของโรงสขีำ้วทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพมำ่และถอืไดว้่ำมฐีำนะร ่ำรวย 

ทัง้3พีน่อ้งไดม้ำรว่มถวำยทรัพยส์นิของตัวเองทัง้หมดเพือ่ทีจ่ะสรำ้งพระพุทธรูปองคน์ี้ แต่พระอำจำรยค์ดิว่ำถำ้

ใหแ้ค ่3 พีน่อ้งก็จะถอืวำ่เป็นพระพทุธเจำ้ของแค ่3 พีน่อ้งนี้เท่ำนัน้ พระอำจำรยเ์ลยเกดิควำมคดิว่ำ บคุคลใดก็

ตำมทีม่จีติศรัทธำในกำรทีจ่ะสรำ้งพระพทุธรูปไมว่่ำจะมมีำกหรอืนอ้ย สำมำรถร่วมสรำ้งได ้ท ำใหม้ชีำวพุทธทัง้

ในและตำ่งประเทศไดร้ว่มถวำยของเพือ่สรำ้งพระพทุธรปูองคน์ี้และใชเ้วลำในกำรรวบรวมส ำรดินำนถงึประมำณ 

9 ปี จำกนัน้ไดร้ว่มกนัหลอมพระพทุธรปูองคน์ีจ้ำกส ำรดิทีร่วบรวมมำจนประสบควำมส ำเร็จและมคีวำมงดงำม ถงึ

ปัจจุบันนับเป็นพระพุทธรูปส ำรดิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมยีนมำร์ ชำวบำ้นมคีวำมเชือ่ว่ำถำ้ไดม้โีอกำสมำ

สักกำระพระพุทธรูปองคน์ี้จะท ำใหม้ทีรัพยส์นิ เงนิทอง เพิม่มำกขึน้ ★ไฮไลทข์องวัดนี้คอืใน 1 เดอืนจะมกีำร

ลำ้งหนำ้พระพักตรใ์หช้ำวบำ้นไดม้ำรว่มในพธิ ี1 ครัง้ ชำวบำ้นเชือ่กนัวำ่เมือ่ไดเ้ขำ้รว่มพธินีีจ้ะสำมำรถขจัดสิง่ไม่

ดอีอกจำกชวีติและท ำใหพ้บแต่สิง่ทีด่ ีใหม้สีขุภำพแข็งแรง....(พเิศษ! ส ำหรับคณะทัวรไ์ทเกอรก์รุป๊เท่ำนัน้ 

สนใจรว่มพธิกีรรมอนัศักดิส์ทิธิข์องชำวยำ่งกุง้ตดิตอ่สอบถำมไดใ้นวันทีท่ำ่นจองทัวรค์ะ) 

 น ำทำ่นนมสักำร ►พระมหำเจดยีช์เวดำกอง (Shwedagon Pagoda)◄

เจดยีท์องแหง่เมอืงดำกอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงยำ่งกุง้) แห่ง

ลุม่น ้ำอริะวด ีเจดยีท์องค ำคู่บำ้นคู่เมอืงประเทศพมำ่อำยกุว่ำสองพันหำ้

รอ้ยกวำ่ปี มหำเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพมำ่ มคีวำมสงูถงึ 326 ฟตุ 

สรำ้งโดยพระเจำ้โอกะลำปะ เมือ่กว่ำ 2,000 ปีก่อน มหำเจดียช์เวดำ

กองมทีองค ำโอบหุม้อยูเ่ป็นน ้ำหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับ

ประดำดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้ำค่ำ กว่ำ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ 

ขนำดเทำ่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดำกองเป็นลำนกวำ้งรองรับแรงศรัทธำของ พุทธศำสนกิชนไดจ้ ำนวน

มำก บรเิวณทำงขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิำรโถงสรำ้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคำทรงปรำสำทปิดทองล่องชำดประดับกระจก

ทัง้หลัง ภำยในประดษิฐำนพระประธำนส ำหรับใหป้ระชำชนมำกรำบไหวบู้ชำ เพรำะชำวมอญและชำวพม่ำถอื

กำรกรำบไหวบ้ชูำเจดยีช์เวดำกองเป็นนติย ์จะน ำมำซึง่บญุกศุลอนัเป็นหนทำงสูก่ำรหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้

มวล บำ้งน่ังท ำสมำธเิจรญิสตภิำวนำนับลกูประค ำ และบำ้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จำกนัน้ใหท้่ำนชมแสง

ของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทำ่นจะไดเ้ห็นแสงสตีำ่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้ำเงนิ, 

สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถำนทีส่ ำคัญของพระมหำเจดยีช์เวดำกอง คอื ลำนอธฐิำน จุดทีบ่เุรงนองมำขอพรกอ่น

ออกรบ ท่ำนสำมำรถน ำดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจำกองค์เจดียช์เวดำกอง ณ ลำนอธษิฐำนเพื่อ

เสรมิสรำ้งบำรมแีละสริมิงคล นอกจำกนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ ำวันเกดิประดษิฐำนทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์

หำกใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้ำพระประจ ำวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – วดังาทตัจ ี– *วดัพระพฆิเนศ* – วดับารม ี– ตลาดสก็อต – 

สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น ำท่ำนกรำบนมัสกำร เจดยีโ์บตำทำวน์ ซึง่บรรจุพระเกศำธำตุของพระพุทธเจำ้ ทีพ่ระสงฆ์

อนิเดีย 8 รูป ไดน้ ำมำเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ำย

สัมพันธมติรเขำ้กลำงองคจ์งึพบโกศทองค ำบรรจุพระเกศำ

ธำตุและพระบรมธำตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง 

เงนิ ส ำรดิ 700 องค์ และจำรกึดนิเผำภำษำบำลี และ

ตัวหนังสือพรำหมณ์อินเดียทำงใต ้ตน้แบบภำษำพม่ำ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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ภำยในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงำม และมมีมุส ำหรับฝึกสมำธหิลำยจดุในองคพ์ระเจดยี ์น ำทำ่นขอพร 

นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพเจำ้ศักดิส์ทิธิข์องชำวพม่ำและชำวไทย วธิกีำรสักกำระรูปปั้นเทพทันใจ 

(นัตโบโบย)ี เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตำมควำมปรำถนำก็ใหเ้อำดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพำะมะพรำ้วอ่อน กลว้ย 

จำกนัน้ก็ใหเ้อำเงนิจะเป็นดอลลำ่ บำท หรอืจ๊ำด ก็ได ้แลว้เอำไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ

กลับมำ 1 ใบ เอำมำเกบ็รักษำไว ้จำกนัน้ก็เอำหนำ้ผำกไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ีท้ำ่นก็จะสมตำมควำม

ปรำถนำทีต่ัง้ใจไว ้น ำทำ่นขำ้มฝ่ังถนน สกักำระ เทพกระซบิ ซึง่มนีำมว่ำ “อะมำดอวเ์มี๊ยะ” ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำ 

นำงเป็นธดิำของพญำนำค ที่เกดิศรัทธำในพุทธศำสนำอย่ำงแรงกลำ้ รักษำศีล ไม่ยอมกนิเนื้อสัตว์จนเมื่อ

สิน้ชวีติไปกลำยเป็นนัต ซึง่ชำวพม่ำเคำรพกรำบไหวก้ันมำนำนแลว้ กำรขอพรเทพกระซบิตอ้งเขำ้ไปกระซบิ

เบำๆ หำ้มคนอืน่ไดย้นิ กำรบชูำเทพกระซบิ บชูำดว้ยน ้ำนม ขำ้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วัดงำทัตจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มพีระพุทธรูปทีส่วยงำมตำมแบบฉบับของพมำ่ 

เป็นพระพทุธรปูปำงมำรวชิยัทีแ่กะสลักจำกหนิออ่นทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดำ้นหลังจะเป็น

ไมส้ักแกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลำยต่ำงๆ จ ำลองแบบมำจำกพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง มี

ควำมสงูประมำณตกึ 5 ชัน้ นอกจำกทีว่ัดจะมพีระประธำนองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธำนก็จะมี

พระพทุธรปูประจ ำวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้กักำระโดยกำรสรงน ้ำ ประดุจดังสงน ้ำพระในวันสงกรำนตแ์ละจ ำนวนครัง้

ที่สรงน ้ำถือตำมอำยุ เมื่อเดนิรอบๆองค์พระงำทัตจีแลว้ ท่ำนสำมำรถชมภำพวำดบนผนังที่แสดงเรื่องรำว

เกีย่วกบัพทุธประวัต ิมคี ำบรรยำยเป็นภำษำพมำ่และภำษำองักฤษดว้ย 

New! น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วัดพระพฆิเนศ หรอื วัดฮนิดู (Hindu Temple) คน

พม่ำเรียกว่ำ มหำเป่งเหน่ วัดนี้เป็นสถำนที่ประกอบศำสนำของชำวฮนิดูใน

ประเทศเมยีนมำร ์วัดนีเ้ป็นวัดฮนิดแูหง่แรกในชว่งทีค่นอนิเดยีนับถอืศำนำฮนิดู

อพยพมำยังประเทศพมำ่และไดม้กีำรอัญเชญิพระพฆิเนศจำกประเทศอนิเดยี

มำประดษิฐำนทีว่ัดแห่งนี้ สรำ้งขึน้ใจกลำงยำ่งกุง้ จงึเป็นสถำนที ่ๆ มชีือ่เสยีง

และไดรั้บควำมนยิมอกีวัดหนึง่  ชำวพมำ่,นักธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศจะมำขอพรเกีย่วกับเรือ่งควำมส ำเร็จ

,ควำมเจรญิกำ้วหนำ้ นอกจำกจะมพีระพฆิเนศแลว้ ท่ำนยังสำมำรถขอพรจำกสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีม่อียู่อกีมำกมำย

ภำยในบรเิวณวัดแหง่นี ้*ขอพร “โพมนิขอ่ง” ครขูมงัเวทย ์ทีม่ชี ือ่เสยีงดังมำยำวนำนของพมำ่,ขอพรเจำ้แมซ่นัด ี

(Sandi) และฟังบรรยำยจนถงึเวลำอนัสมควร  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! บฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ด) 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วัดบำรม ีใหส้กักำระพระเกศำของพระพทุธเจำ้ ทีเ่ชือ่

ว่ำยังมีชีว ิตอยู่จริง ดว้ยองค์พระเกศำธำตุนี้เมื่อน ำมำวำงบนจำนแกว้ จะ

สำมำรถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนีย้งัไดช้ือ่ว่ำเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสำรรีกิธำตุ

ไวม้ำกที่สุดดว้ยไม่ว่ำจะเป็นของพระโมคำลำ  พระสำรีบุตรและองค์พระ

อรหันต ์

น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลำดโบโจ๊กอองซำน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลำดสก๊อต (Scot Market) เป็น

ตลำดเก่ำแก่ของชำวพม่ำ สรำ้งขึน้โดยชำวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอำณำนิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอำคำร

เรยีงตอ่กนัหลำยหลัง สนิคำ้ทีจ่ ำหน่ำยในตลำดแห่งนี้มหีลำกหลำยชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่ำง

มอญกบัพมำ่ภำพวำด งำนแกะสลักจำกไม ้อญัมณี หยก ผำ้ทอ เสือ้ผำ้ส ำเร็จรูป แป้งทำนำคำ เป็นตน้ (หำกซือ้

สิน้คำ้หรอือัญมณีทีม่รีำคำสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจำกจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกำกรตรวจ หมำย

เหต:ุตลำดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ *อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

หมำยเหต ุ คณะควรเดนิทำงไปถงึสนำมบนิเพื่อท ำกำรเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมำณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีอ่ำจ

เกดิขึน้ เชน่ สภำพกำรจรำจรทีค่ับคั่ง,สภำพอำกำศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิำรณำและบรหิำรเวลำอยำ่งเหมำะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหำกลกูคำ้ไม่สำมำรถขึน้เครือ่งกลับตำมวันและ

เวลำเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรำยกำรทัวร.์ 

21.00 น. เดนิทำงกลับ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD4239  

22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ และประทับใจในบรกิำร.............. 

 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทรำบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รำยกำรทัวร์ท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรำยกำรตำมควำมเหมำะสมอันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,

กำรจรำจร,กำรเมอืง,สำยกำรบนิ,ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนำ้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจร

,กำรตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืสำเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้ำจำกทำงบรษัิท โดยทำงบรษัิทจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็น

ส ำคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจำกนัน้จะถอืวำ่ลกูคำ้รับทรำบตำม

ขอ้ก ำหนดของบรษัิทหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆขึน้ ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุรวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมัน  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  
 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทำ่ (พัก 2-3 ทำ่น/หอ้ง)  

 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ  
 คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนำ้ทวัรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว วงประกนัทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซักรดี คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งและคำ่พำหนะ

ตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรำยกำร 
× คำ่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋ำสมัภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระใหญเ่กนิขนำดมำตรฐำน 

× คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หำกต ำ่กวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้ำ่นตอ่ไป ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลือ่น
กำรเดนิทำงไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช ำระเต็มจ ำนวน กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวนัเดนิทำงภำยใน 30 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน  

 ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 หำกไมช่ ำระตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ั่งใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยุคงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ หำกไม่

มั่นใจโปรดสอบถำม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ไม่สำมำรถยกเลกิเลือ่นขอคนื

เงนิไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร

เดนิทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ส ิน้รวมถงึเมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำร

รำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิไ์ม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนืไม่วำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธกำร

เขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่รำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่ำ  และอย่ำงนอ้ย 10 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับ
ประเทศทีม่วีซีำ่  แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทกุท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำทีท่ำงบรษัิท

ก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระมัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ
เวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรือคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบริษัท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระ 
ควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร
ปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋วเครื่องบนิ ค่ำภำษีเชือ้เพลงิ ค่ำ

ประกนัภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ
ของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

 

 
 


