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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี สายการบนิ จํานวน 

08 - 09 เมษายน 61 6,556 1,500 6,556 UB 30 

27 - 28 เมษายน 61 6,556 1,500 6,556 UB 30 
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สกัการะ 9 สถานศกัดิส์ทิธ ิ ์ณ พมา่ 2 วนั 1 คนื 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

พระลาภมนุ ี/ พระเขีย้วแกว้จฬุามณี / เจดยีม์หาวชิยะ / พระนอนตาหวาน / งาทตัจ ี/ เจดยีก์าบาเอ / วดับารม ี

ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ีชือ่เสยีงดงัทีส่ดุในพมา่ 

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 ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระห ว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์ เนชัน่

แนลแอรไ์ลน์  (UB) เคาทเ์ตอร ์ K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทาง  

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เท ีย่วบนิที ่UB020  

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นนมัสการ  พระลาภมนุ ีพระพทุธรปูหยกขาว (Kyauktawgyi 

marbel Buddha image) ซึง่เป็น พระรูปทีแ่กะสลักจากหนิอ่อนองคใ์หญ่

ทีส่ดุของประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ 

หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ

ทีอั่ญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลัีงกา  ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์

หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืงนอกจากนียั้งมกีารนําหนิที่

เหลอืมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซา้ย- ขวา ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลัง

พระพุทธรูปดว้ย  

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี (Buddha Tooth Relic 

Pagada) จําลองมาจากประเทศจนีสรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ชม

เจดยีท์รงปราสาทแปดเหลีย่ม ปลายยอดเจดยีป์ระดับดว้ยทองคําแทอ้ร่ามตา 

กลางโถงเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของพระเขีย้วแกว้องคจํ์าลอง หรอืพระทันต

ธาตุโดยบรรจอุยู่ในโถแกว้ ซึง่ตัง้อยู่บนบษุบกสทีองรายรอบดว้ยพระพุทธรูปสี

ทองปางต่าง ๆ แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็กอกีชัน้หนึง่ ยกฝ่าพระหัตถหั์นออกจากองคม์คีวามหมาย คอื การไล่ศัตรู พรอ้ม

ประทานความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้กเ่มอืง  

 นําทา่นเขา้ชม เจดยีม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึง่ป็นเจดยีท์ีส่วยงามและมคีวามสําคัญอกี

องคห์นึง่ของเมอืงย่างกุง้อยู่ใกลก้ับเจดยีช์เวดากอง   เป็นองคเ์ จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยี์

ได ้ โดยภายในทา่นจะไดพ้บกับภาพเขยีนเล่าเรือ่งต่างๆของพม่า  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จําลอง)ทีสํ่าคัญต่างๆ

ในประเทศพม่ารวบรวมไวใ้หก้ับเราไดช้มเปรยีบเหมอืนว่ามาทีน่ีท่ีเ่ดยีวไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพม่าเลย 

 นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง  (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ 

(ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน้ําอริะวด ีเจดยีท์องคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหา

เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีกอ่น มหา

เจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล้ํา

ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธา

ของ พุทธศาสนกิช นไดจํ้านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะ

ชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะนํามาซึง่บญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลุดพน้

ทกุขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประคํา และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้

ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแต่ละจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, 
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สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีสํ่าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพร

กอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่

เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หาก

ใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

เจดยีก์าบาเอ – วดับารม ี– กรงุเทพฯ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่บรรจพุระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนีถ้กูระเบดิ

ของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตุและพระบรม

ธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษา

บาล ีและ ตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี่

ประดับดว้ยกระเบือ้งสสัีนงดงาม และมมีุมสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์

นําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและ

ชาวไทย วธิกีารสักการะรูปป้ันเทพทัน ใจ (นัตโบโบยี ) เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตาม

ความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อา

เงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี 2 ใบ ไหว ้

ขอพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชี้

ของนัตโบโบย ีแค่นีท้า่นก็จะสมตามความปราถนาทีตั่ง้ใจไว ้นําทา่นขา้มฝ่ังถนน 

สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาใน

พุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนือ้สัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหว ้

กันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน้ํานม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 นําทา่น สกัการะ  พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี  หรอื พระนอนตาหวาน  (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชม

พระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนีม้พีระพุทธรูปทีส่วยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็น

พระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิอ่อ นทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลังจะเป็นไมสั้ก

แกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง มคีวามสงู

ประมาณตกึ 5 ชัน้ นอกจากทีวั่ดจะมพีระประธานองคใ์หญแ่ลว้ บรเิวณรอบๆ  องคพ์ระประธานก็จะมพีระพุทธรูป

ประจําวันเกดิ ใหผู้ค้นไดสั้กการะโดยการสรงน้ํา ประดุจดังสงน้ําพระในวันสงกรานตแ์ละจํานวนครัง้ทีส่รงน้ําถอืตาม

อายุ เมือ่เดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจแีลว้ ทา่นสามารถชมภาพวาดบนผนังทีแ่สดงเรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัต ิมคํีา

บรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษดว้ย 

 นําทา่นเขา้ชม  พระเจดยีก์าบาเอ  (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดยีท์รงกลมอยู่ในย่างกุง้  มคีวามสงูและ

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจพุระบรมธาตุ มพีระอรหันตส์าวกองคสํ์าคัญสององค ์พระเจดยี์

กาบาเอนัน้มทีางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุดา้นมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทักษิณ มพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคํา

องคเ์ล็กๆอกี  28 องค์ แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทัง้  28 องค์ ทีอุ่บัตขิึน้ในโลกนี้  สว่นพระพุทธรูปองคพ์ระ

ประธานทีอ่ยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงนิบรสิทุธิม์น้ํีาหนัก กว่า 500 กโิลกรัม นายอูนุนายกคนแรกของพม่า ไดส้รา้งขึน้เพือ่

ใชเ้ป็นสถานทีช่าํระพระไตรปิฎก คําว่า กาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถงึ โลกแห่งสันตสิขุ  สรา้งขึน้ในปี  1952 เจดยี์

แห่งนีเ้ป็นทีรํ่าลกึถงึการประชมุประสภาสงฆร์ะดับโลก ครัง้ที ่6 เพือ่ใหบั้งเกดิสันตสิขุแกช่าวโลกของพุทธศาสนา ซึง่

จัดขึน้อย่างยิง่ใหญใ่นปี 1954 หลังจากพม่าไดรั้บเอกราชจากอังกฤษ. 

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหสั้กการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศา

ธาตุนีเ้มือ่นํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนียั้งไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไว ้

มากทีส่ดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต์ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html
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** ถา้หากมเีวลาเหลอื   ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต  (Scot 

Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทียั่งเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะ

อาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแห่งนีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่าง

มอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้

หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดส

กอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์. 

17.50 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์เท ีย่วบนิที ่UB017  

19.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทัวร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ชําระทีส่นามบนิกอ่น
เดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนส ิทธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ไมส่ามารถยกเลกิเลือ่นขอคนื

เงนิไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่ จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถึงเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด การใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
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เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิ ทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบ รษัิท

กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ ิ ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเ ป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


