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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี สายการบนิ จํานวน 

16 – 18 พฤษภาคม 61 8,998 2,000 8,998 UB 20 

18 – 20 พฤษภาคม 61 (ศกุร-์อาทติย)์ 9,889 2,000 9,889 UB 20 

19 – 21 พฤษภาคม 61(เสาร-์จนัทร)์ 9,889 2,000 9,889 UB 20 

21 – 23 พฤษภาคม 61 8,998 2,000 8,998 UB 20 

23 – 25 พฤษภาคม 61 8,998 2,000 8,998 UB 20 

26 – 28 พฤษภาคม 61(เสาร-์จนัทร)์ 9,889 2,000 9,889 UB 20 

28 – 30 พฤษภาคม 61 8,998 2,000 8,998 UB 20 
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มากกวา่..ยิง่กวา่  9 วดั ณ เมยีนมาร ์3 วนั 2 คนื 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

 วดังาทตัจ ี/ พระนอนตาหวาน / วดับารม ี/ พระหนิออ่น 

ขอพร “เทพทนัใจ 5 พระองค”์ นตัโบโบย ีชือ่เสยีงดงัทีส่ดุในพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

 

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

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน+์เทพทนัใจ,เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – ★ 1 ใน 5 มหา

บชูาสถานมหาเจดยีช์เวดากอง ★ 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์

เนชัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทาง  

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

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์  ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุอง

พระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 

เจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคํา

บรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ 

สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยี

ทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม 

และมมีุมสาํหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์นําทา่นขอพร นตัโบโบ

ย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิกีาร

สกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี ) เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความ

ปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ให ้

เอาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี

2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอา

หนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปราถ นาทีต่ัง้ใจไว ้นําทา่นขา้มฝ่ังถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ  ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ ” ตามตํานานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิ

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอ พรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพ

กระซบิ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 นําทา่น สกัการะ  พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี  หรอื พระนอนตาหวาน  (Kyauk Htatgyi Buddha) 

นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีา สวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีน

ตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง  (Shwedagon Pagoda) 

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ ) แห่งลุม่

น้ําอริะวด ีเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่า

ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคํา

โอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีลํ้าคา่ กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทบัทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอด

องคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้ง

ดว้ยเครือ่งไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดบักระจกทัง้หลงั 
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ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เ พราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบ

ไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะนํามาซึง่บุญกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้มวล บา้ง

น่ังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญ

มณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง , สน้ํีาเงนิ , สสีม้, 

สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่าํคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ 

ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้ ง

บารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใคร

เกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ยา่งกุง้ – เมอืงมอวบ์ ิ– วดัป่าอองซาบ ู – เจดยีไ์จเ้ตต๋ะหลุน่ – เจดยีช์เวมอรต์นิ – วงัอองซามะ – ►

เทพทนัใจ 5 พระองค ์◄ – วดัไจก้ะลอ่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอวบ์ ิ(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ใหท้า่น

ไดพ้ักผ่อนบนรถชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงมอวบ์ ิ

 นําทา่นชม วดัป่าอองซาบู  เป็นวัดทีม่พีระพุทธรูปจํานวนมากกว่า 301 องค์ 

ซึง่เป็นพระพุทธรูปเกา่แกจ่าก 7 ชว่งประวัตศิาสตรข์องประเทศเพือ่นบา้น

เอาไว ้โดยพระพุทธรูปนี้มาจากนักสะสมชาวญีปุ่่ นทีเ่คร่งศาสนาพุทธไดถ้วาย

แกว่ัดแห่งนี้ พระพุทธรูปทกุองคล์ว้นมพีุทธลกัษณะอันงดงาม โดยพระพุทธรูป

นี้มตีัง้แตส่มัยอาณาจักรพุกาม สมัยปินนา สมัยอังวะ  สมัยตองอู สมัยทะกอน 

จนถงึสมัยราชวงศก์งปองของพระเจา้อลองพญา 

 นําทา่นชม เจดยีไ์จเ้ตต๋ะหลุน่ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งข ึน้โดยกษัตรยิม์อญนามว่า 

ตุช๊นิตะการุจปี หรอืทีค่นไทยรูจ้ักกนัในนาม กษัตรยิศ์สุนัตต์ะกาลชุป่ี ไดส้รา้ง

ข ึน้เพือ่ใหช้าวมอญทีอ่ยู่โดยรอบบรเิวณนี้ได ้ เขา้มาขอพร และสกัการะเพือ่

เป็นศริมิงคลแกช่วีติ 

 นําทา่นชม เจดยีช์เวมอวต์นิ  เป็นเจดยีท์ีม่คีวามเชือ่ว่าหลงัจากสรา้งมหาเจดยีช์เวดา

กองเสร็จเรยีบรอ้ย ตามคําชีแ้นะของเทพมอวบ์โิบโบจ ี(อุชปิินนัต) ไดช้ีแ้นะแผ่นดนิอั น

เป็นมงคลทีเ่ป็นสถานทีแ่ห่งนี้และไดส้รา้งเจดยีช์เวมอวต์นิข ึน้มา ในชือ่อดตีแรก ๆ ชาว

มอญเรยีกกนัว่า เจดยีไ์จซ้นิไจ ้ทีเ่ป็นเจดยีช์าวมอญ และกษัตรยิโ์อกะลาปะไดส้รา้งข ึน้ 

และบูชากนัเรือ่ยมา และยังเป็นสถานที่ ๆ กษัตรยิช์าวมอญใหค้วามเคารพและศรัทธา 

และทีส่าํคญัทีส่ดุคอื กษัตรยิห์ญงิชนิซอวป์ุ๊  ซ ึง่เป็นกษัตรยิห์ญงิเพยีงองคเ์ดยีวของชาว

มอญ ไดม้าถวายยอดฉัตร ณ เจดยีแ์ห่งนี้ เจดยีแ์ห่งนี้ชาวบา้นมคีวามเชือ่กนัว่าหากผูใ้ด

ไดม้าขอพรจะทําใหต้ําแหน่ง และหนา้ทีก่ารงานดขี ึน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม วดัอองซามะ  ซึง่เป็นวัดทีส่รา้งข ึน้ตัง้แตปี่ คศ .1981 โดยพระ

อาจารยค์านดเีซยาดอว ์ (Ah-Shin-Gan-Da-Thar-Ra) ซึง่พระอาจารยม์ี

จุดประสงคว์่าตอ้งการรวบรวมมหาเจดยี ์และพระพุทธรูปอันศกัดิส์ทิธิท์ัว่

ประเทศเมยีนมารแ์ละตา่งประเทศ เพือ่ใหบุ้คคลทีม่าถงึมโีอกาสมาสวดมนต์

ตามบทสวดมตอ์ันศกัดิส์ทิธิข์องเจดยีแ์ตล่ะองคท์ีม่คีวามเชือ่ว่าพระอนิทรจ์าก

บนสวรรคจ์ะตอ้งลงมาสกัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ ทีแ่ห่งนี้ และ

ยังมสีญัลกัษณ์ประจําองคพ์ระอนิทรอ์กีดว้ย รวมไปถงึทา่น

ไดม้โีอกาศไปทําบุญกบัพระทีป่ฏบิัตธิรรมอยู่ ณ ทีแ่ห่งนี้ 

นําทา่นขอพร เทพทนัใจ 5 พระองค ์ ซึง่เป็นเทพทนัใจที่

ชาวเมยีนมารน์ยิมสกัการะ บูชามากทีส่ดุอกีทีห่นึง่ใน

ประเทศเมยีนมาร ์

นําทา่นเดนิทางสู่  วดัไจก้ะเลา๊ะห ์  มคีวามลํา่ลอืกนัว่า วัด

แห่งนี้เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บอัฐขิองพระสพุรรณกลัยา โดยมซีุม้รูปปั้นของพระนางเป็นรูปสกัการะ

ดว้ยเรือ่งราวของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชือ่กนัว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้า

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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ทําพธิปีลดปลอ่ยดวงวญิญาณพระสพุรรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยทีถ่กูจองจํา ตัง้แตค่รัง้เสยีกรุงครัง้ที่

สองและสถานทีแ่ห่งนี้ยังมคีวามเชือ่ว่าใน สมัยพระพุทธเจา้กะกสุนัโท  ไดม้เีรือ่งราวกบัยักษ์ตนหนึง่ทีต่อ้งการ

กนิเนื้อพระพุทธเจา้ และไดอ้อกอุบายการเลน่ซอ่นหา  หากพระพุทธเจา้แพต้อ้งเป็นอาหารของยักษ์ แตห่าก

ยักษ์แพย้ักษ์จะยอมทําตามคําสอนพระพุทธเจา้ สดุทา้ยเจา้ยักษ์ก็แพ ้และจุดทีย่ักษ์มายอมแพต้อ่พระพุทธเจา้

คอืภเูขาแห่งนี้ โดยคําว่า “ไจ”้ หมายถงึพระพุทธเจา้ และ “กะเลา๊ะ” หมายถงึ จุดทีย่ักษ์ยอมแพ ้ดงันัน้ “ไจ ้

กะเลา๊ะห”์ หมายถงึ จุดทีย่ักษ์ยอมแพพ้ระพุทธเจา้ ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงย่างกุง้ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่าม วดังาทตัจ ี– ตลาดสก็อต – วดับารม ี– พระหนิออ่น – ชา้งเผอืก – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู่  วดังาทตัจ ี ( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้ มี

พระพุทธรูปทีส่วยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที่

แกะสลกัจากหนิอ่อนทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลงั

จะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด ส ลกัเป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจาก

พระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง มคีวามสงูประม าณตกึ 5 ชัน้ 

นอกจากทีว่ัดจะมพีระประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็

จะมพีระพุทธรูปประจําวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้กัการะโดยการสรงน้ํา ประดจุดงัสงน้ําพระในวันสงกรานตแ์ละจํานวน

ครัง้ทีส่รงน้ําถอืตามอายุ เมือ่เดนิรอบๆองคพ์ระงาทตัจแีลว้ ทา่นสามารถชมภาพวาดบนผนังทีแ่สดงเรือ่งราว

เกีย่วกบัพุทธประวัต ิมคีําบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษดว้ย 

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรอื  ตลาดสกอ๊ต  (Scot 

Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็น

ลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ี

ศลิปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา 

เป็นตน้ (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงให ้

ศลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่ายัง

มชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมือ่นํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถ

เคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุ

ดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตรและองคพ์ระอรหันต ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นนมัสการ พระหนิออ่น  พระพุทธรูปแกะสลกัจากหนิอ่อนองค์ ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศพม่า สขีาวสะอาด หนัก 600 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบัน่ัง พระหัตถข์วา

บรรจุพระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีงักายกขึน้หันฝ่าพระหัตถ์

ออกจากองคห์มายถงึการไลศ่ตัรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืง. 

 จากนัน้ชม ชา้งเผอืก เชอืกงามทีส่ดุในพม่าโดยชา้งทัง้ 3 ตวันี้ มลีกัษณะเดน่ คอื มลีกัษณะผวิพรรณเหลอืง

ทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยังเป็นสทีอง ถอืว่าเป็นชา้งทีห่าชมไดย้ากทีส่ดุในเอเชยี ซึง่คนพม่าเองตาม

เขา้มาชมและสกัการะชา้งเผอืกเหลา่นี้ 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์. 

17.50 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UB017  

19.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทบัใจในบรกิาร......... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนือ่งจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทั ้ งนีข้ ึน้อยู่กับ

สภาพการจราจร ,การตรวจคนเข ้ าเมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิท จะคํานงึถงึความปลอดภัยและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอื

ชําระเงนิจากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

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

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ไมส่ามารถยกเลกิเลือ่นขอคนื

เงนิไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ใ้นรายการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่ จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถึงเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด การใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และ อยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ

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 ทีเ่พิ่ มขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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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 ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 
 


