
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 

 
พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

14 – 16 ตลุาคม 60 14,441 3,000 14,441 30 

21 – 23 ตลุาคม 60 14,441 3,000 14,441 30 

28 – 30 ตลุาคม 60 14,441 3,000 14,441 30 

 

ยา่งกุง้ ... อนิเล   3 วนั 2 คนื 
รว่มท าบญุกบันอ้งแมวผูห้วิโหย “เชญิชวนทา่นผูใ้จบญุเตรยีมอาหารแมวเพือ่ไปบรจิาค”  

ลอ่งเรอืชมเมอืงน า้มหศัจรรย ์ สมัผสัวถิชีวีติชาวบา้นบนทะเลสาบอนิเล 

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงอนิเล “พระบวัเข็ม”  วดัพองตออ ู

เยีย่มชม “แปลงเกษตรลอยน า้” ภมูปิญัญาชาวบา้น / สู ่“วดัแมวกระโดด” ลอดหว่ง 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเมยีนมารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

  



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

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

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เจดยีโ์บตาทาวน์เทพทนัใจ+เทพกระซบิ –  มหาเจดยีช์เวดากอง   

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์

เนชัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก  

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UB020  

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ ที่พระสงฆ์อนิเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 

2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศ

ทองค าบรรจพุระเกศาธาตุและพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูป

ทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค์ และจารกึดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดับดว้ย

กระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์

น าทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาว

พมา่และชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่

ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้ว

ออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มอืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้น า

ท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของ

พญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต 

ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การ

บชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ (ชือ่เดมิ

ของเมอืงยา่งกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่

ทีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้

โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมี

ทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตร

ประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สี่ทศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่บญุกศุลอนัเป็นหนทางสู่

การหลดุพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบ

องค์เจดีย ์จากนั้นใหท้่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสี

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

ลานอธฐิาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์

เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวัน

เกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคล

แกช่วีติ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

วนัทีส่อง พระนอนตาหวาน – พระหยกขาว – น ัง่เครือ่งภายในสู่อนิเล – ทะเลสาบอนิเล – วดัพองตออู – 

หมูบ่า้นทอผา้ – วดัแมวกระโดด  – แปลงเกษตรลอยน า้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจี หรือ พระนอน

ตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมสัการพระพทุธรปูนอนที่

มคีวามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึง่เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดใน

ประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 

ประการ    

 น าท่ าน นมั ส ก า ร  พ ระล าภ มุ นี  พ ระพุ ท ธ รูป ห ยกข าว 

(Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึ่งเป็น พระรูปที่

แกะสลักจากหนิออ่นองคใ์หญ่ทีส่ดุของประเทศพมา่ สขีาวสะอาดและไมม่ตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ หนัก 

600 ตัน เป็นพระพทุธรปูประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลีังกา 

ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ัตรูและประทานความเจรญิรุง่เรอืงนอกจากนี้ยงัมกีารน าหนิ

ทีเ่หลอืมาสลักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลังพระพทุธรปูดว้ย 

12.00 น. เหริฟ้าทางสูส่นามบนิเฮโฮ เมอืงอนิเล โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UB419 

13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮโฮ เมอืงอนิเลและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าชม ทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake) มพีื้นท ี

158 ตร.กม. อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 878 เมตร 

ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. 

กวา้ง 5 กม. เกดิจากล าธารหลายสายทีไ่หลมา

จากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั ้งทางทิศ

ตะวันตกและตะวันออก มนี ้าไหลจากทะเลสาบ

ไปลงแมน่ ้าสาละวนิ รอบทะเลสาบมชีนุชนชาว

อนิตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง น าท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามและสภาพ

ความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บ การพายเรอืดว้ยเทา้ขา้ง

เดยีว ทัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลักษณ์ของชาวอนิตา 

 น าทา่นเขา้สู ่วดัพองดออ ูน าทา่นนมสัการ 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์อง

พม่าที่ชาวพุทธนิยมเดินทางไปกราบไหว ้ขอพร (พระบัวเข็ม) 

พระพทุธรปู 5 องค ์ประดษิฐานอยูท่ีว่ัดพองดออ ูบรเิวณรมิทะเลสาบ

อนิเล เป็นพระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ีแ่กะจากไมจั้นทน์ พระศรมีหาโพธิ ์

อายุนับพันปี ลงรักปิดทอง เป็นรูปพระเถระน่ังกม้หนา้ มใีบบัวคลุม

ศรีษะ และมเีข็มหมุดปักอยู่ตามตัวหลายแห่ง น่ังอยู่บนฐานดอกบัว

หงาย ดอกบัวคว ่ารองรับ เมือ่หงายใตฐ้านดูจะพบลายลักษณ์ปั้นทรงนูนต ่ารูปดอกบัวใบบัวและรูปปลา เดมิมี

ขนาด5ซม แตด่ว้ยศรัทธาเลือ่มใสของพทุธศาสนกิชนไดม้าปิดทองจนมขีนาดใหญก่วา่เดมิถงึ 6 เทา่ 

 น าทา่นชม “หมูบ่า้นทอผา้อนิปอขอม” หมูบ่า้นนีม้ลีักษณะพเิศษคอืชาวบา้นไดน้ าเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสือ้ผา้ 

เครือ่งนุ่งหม่ ผา้พันคอ ใหท้า่นไดช้มสนิคา้ทีท่ าจากเสน้ใยบวัและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ Nga Phe Kyaung Monastary หรอื วดัแมว

กระโดด เป็นส านักสงฆ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในทะเลสาบอนิเล ไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน จุดเด่นคอืวหิารหลังเกา่สรา้งขึน้ดว้ยไมส้ักถงึ 

654 ตน้ เพือ่ประดษิฐานพระพุทธรูปส าคัญ สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้มนิดง

และยังมีบัลลังก์พระแกะสลักปิดทองอายุกว่า 1,000 ปี อันเป็นสมบัติ

เก่ าแก่ ข อ ง รัฐฉ าน  แล ะเห ตุ ที่ วั ด แห่ งนี้ มีชื่ อ เรีย ก ว่ า  “ว ัด แม ว

กระโดด” เพราะพระภกิษุทีว่ัดนี้เลีย้งแมวไวเ้ป็นจ านวนมาก ไดฝึ้กใหแ้มว

ทกุตัวกระโดดลอดหว่งแลกกบัการใหอ้าหาร แมวทีน่ี่มคีวามน่ารักและน่าทึง่ จงึเป็นทีม่าของชือ่ทีนั่กท่องเทีย่ว

นยิมเรยีกกนัและยงัท าใหว้ัดนีก้ลายเป็นสถานทีท่ีน่่าทอ่งเทีย่วอกีหนึง่แหง่ของทะเลสาบอนิเล 

 น าท่านล่องเรอืชม แปลงเกษตรลอยน า้ (Floating Garden) ชาวอนิคาท าการเกษตรบนน ้าโดยการปลูก

มะเขอืเทศ,แตงกวา,พรกิ ฯลฯ จากภูมปัิญญาชาวบา้นโดยไม่ตอ้งพึง่พืน้ดนิ ใหท้่านไดช้ืน่ชมวถิชีวีติชาวบา้น

และววิสองขา้งทางทีส่วยงาม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั ROYAL INLE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

วนัทีส่าม วดัสมปราถนา – ตลาดพืน้เมอืง – น ัง่เครือ่งภายในสูย่า่งกุง้ – กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ Shwe Yan Phe Temple (วดัสม

ปราถนา) สรา้งโดยเจา้ฟ้าไทยใหญ ่มอีายรุาว 115 ปี กอ่น

นี้ปิดทองทัง้หลัง กาลเวลาก็ท าใหห้ลุดไปแต่ก็ยังเหลอืพอ

ใหเ้ห็นบา้งบางสว่น มกีารแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทัง้

บานประตูและบนหลังคา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศกึษาธรรม

ของเณรส่วนใหญ่  จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดพืน้เมอืง ชอ้ป

ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.25 น. เหริฟ้าทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UB414 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกลาดง   น าทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่กลับสูป่ระเทศไทย   

17.50 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UB017  

19.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร............ 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

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 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่น
เดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 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 ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 
 


