
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จาํนวน 

31 สงิหาคม-01 กนัยายน 2562 (ส-อา) 6,556 2,000 DD 20 

07 - 08 กนัยายน 2562  (ส-อา) 5,995 2,000 DD 20 

14 - 15 กนัยายน 2562 (ส-อา) 6,556 2,000 DD 20 

21 - 22 กนัยายน 2562 (ส-อา) 6,556 2,000 DD 20 

28 - 29 กนัยายน 2562 (ส-อา) 6,556 2,000 DD 20 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

ไหวพ้ระ 9 สถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิ ์ ณ  พมา่ 2 วนั 1 คนื 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระลาภมนุ ี/ เจตนุพญา / เจดยีม์หาวชิยะ / พระนอนตาหวาน / งาทตัจ ี 

เจดยีไ์จก๊ะสา่น / วดับารม ี/ ขอพร “เทพทนัใจ” ณ เจดยีโ์บตาทาวน ์

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD) 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง  – ยา่งกุ ้ง – พระลาภมนุ ี –เจดยีม์หาวชิยะ – พระนอนตาหวาน – วดัพระทอง – 

มหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบชูาสถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร์สาย

การบนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงย่างกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง  เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 นําทา่นนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha 

image) ซึง่เป็น พระรูปทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า สขีาว

สะอาดและไม่มตีําหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตนั เป็นพระพุทธรูป

ประทบัน่ัง พระหัตถข์ วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรี

ลงักา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ตัรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืงนอกจากนี้ยังมกีาร

นําหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย  

 นําทา่นเขา้ชม เจดยีม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึง่ป็นเจดยีท์ี่

สวยงามและมคีวามสาํคญัอกีองคห์นึง่ของเมอืงย่างกุง้อยู่ใกลก้บัเจดยีช์เวดา

กอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้ โดยภายในทา่น

จะไดพ้บกบัภาพเขยีนเลา่เรือ่งตา่งๆของพม่า  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี์(จําลอง)ที่

สาํคญัตา่งๆในประเทศพม่ารวบรวมไวใ้หก้บัเราไดช้มเปรยีบเหมอืนว่ามาทีน่ี่ทีเ่ดยีว

ไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพม่าเลย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน  (Kyauk Htatgyi 

Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ี

ตาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 

ประการ   

นําทา่นเขา้สู ่ วัดพระทอง  (วัดมหาเสยะ อะตุล๊ะมาลาเซง่ มหา : ยิง่ใหญ่ /เสยะ : 

ประสบความสาํเร็จ /อะตุล๊ะ : ไม่มทีีส่ ิน้สดุ /มาละ : ปราศจากโรคภยั /เซง่ : 

พระพุทธเจา้) หรอืทีช่าวเมยีนมารเ์รยีกว่า  “เจตนุพญาจี ” หรอืวัดเจตนุพญา  เป็นที่

ประดษิฐานของพระพุทธรูปสาํรดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเมยีนมาร ์มคีวามสงูถงึ 24 

ฟตุ 9 นิว้ มน้ํีาหนักรวมถงึ 19,750 ชัง่ โดยสรา้งขึน้เมือ่ 107 ปีทีแ่ลว้ หรอืใ นปี คศ .1911 ซึง่ผูท้ีร่เิร ิม่สรา้งคอื

พระอาจารยบ์๊ะดนัดะ๊สากาละ ซึง่เป็นเจา้อาวาสในบรเิวณวัดแห่งนี้ พระอาจารยม์จีติศรัทธาทีจ่ะสรา้งพระพุทธรูป

เพือ่ใหป้ระชาชนไวไ้ดส้กัการะบูชา พระอาจารยม์ลีกูศษิย ์ 3 พีน่อ้ง ซึง่เป็น ทายาทของโรงสขีา้วทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของประเทศพม่าและถอืไดว้่ามฐีานะรํ่ารวย ทัง้3พีน่อ้งไดม้าร่วมถวายทรัพยส์นิของตวัเองทัง้หมดเพือ่ทีจ่ะสรา้ง



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

พระพุทธรูปองคน์ี้ แตพ่ระอาจารยค์ดิว่าถา้ใหแ้ค ่ 3 พีน่อ้งก็จะถอืว่าเป็นพระพุทธเจา้ของแค ่ 3 พีน่อ้งนี้เทา่นัน้ 

พระอาจารยเ์ลยเกดิความคดิว่า บุคคลใดก็ตามทีม่จีติศรัทธาในการทีจ่ะสรา้งพระพุทธรูปไม่ว่าจะมมีากหรอืนอ้ย 

สามารถร่วมสรา้งได ้ทําใหม้ชีาวพุทธทัง้ในและตา่งประเทศไดร้่วมถวายของเพือ่สรา้งพระพุทธรูปองคน์ี้ และใช ้

เวลาในการรวบรวมสาํรดินานถงึประมาณ 9 ปี จากนัน้ไดร้่วมกนัหลอมพระพุทธรูปองคน์ี้จากสาํ รดิทีร่วบรวมมา

จนประสบความสาํเร็จ และมคีวามงดงาม ถงึปัจจุบันนับเป็นพระพุทธรูปสาํรดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเมยีนมาร์  

ชาวบา้นมคีวามเชือ่ว่าถา้ไดม้โีอกาสมาสกัการะพระพุทธรูปองคน์ี้จะทําใหม้ทีรัพยส์นิ เงนิทอง เพิม่มากขึน้ ★

ไฮไลทข์องวัดนี้คอืใน 1 เดอืนจะมกีารลา้งหนา้พระพักตรใ์หช้าวบา้นไดม้าร่วมในพธิ ี 1 ครัง้ ชาวบา้นเชือ่กนัว่า

เมือ่ไดเ้ขา้ร่วมพธินีี้จะสามารถขจัดส ิง่ไม่ดอีอกจากชวีติและทําใหพ้บแตส่ ิง่ทีด่ ีใหม้สีขุภาพแข็งแรง.... 

 นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยี์

ทองแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ ) แห่งลุม่น้ําอิ

ระวด ีเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี 

มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคํา

โอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีลํ้าคา่ กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทบัทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่น

ยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณทางขึน้

ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดบักระจกทัง้หลงั ภา ยใน

ประดษิฐานพระประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชา

เจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะนํามาซึง่บุญกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้มวล บา้งน่ังทํา

สมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองคเ์จดยี ์จาก นัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีที่

ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ , สสีม้, สแีดง 

เป็นตน้ (สถานทีส่าํคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่น

สามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่ อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมี

และสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวัน

ไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั  SHANGRILA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  ★★★★★ 
 

วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์ – พระเทพทนัใจ + เทพกระซบิ  – วดังาท ั ตจ ี – เจดยีไ์จก๊ะสา่น – วดับารมี  – 

กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์  ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้  ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิ

ของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรม

ธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษา

บาล ีและตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี่

ประดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีุมสาํหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์

นําทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ  เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและ

ชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี ) เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตาม

ความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อา

เงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊า ด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ 

เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที่

ตัง้ใจไว ้นําทา่นขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซบิ  ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ ” ตามตํานานกลา่วว่ า นางเป็น

ธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไป

กลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคน

อืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วัดงาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มพีระพุทธรูปทีส่วยงาม

ตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทรง

เครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด สลกั

เป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมา จากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง มี

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ความสงูประม าณตกึ 5 ชัน้ นอกจากทีว่ัดจะมพีระประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ  องคพ์ระประธานก็จะมี

พระพุทธรูปประจําวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้กัการะโดยการสรงน้ํา ประดจุดงัสงน้ําพระในวันสงกรานตแ์ละจํานวนครัง้

ทีส่รงน้ําถอืตามอายุ เมือ่เด ิ นรอบๆองคพ์ระงาทตัจแีลว้ ทา่นสามารถชมภาพวาดบนผนังทีแ่สดงเรือ่งราว

เกีย่วกบัพุทธประวัต ิมคีําบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษดว้ย 

 นําทา่นเขา้ชม เจดยีไ์จ๊กะสา่น (kyaikkasan pagoda) เจดยีไ์จ๊กะสา่น เป็นอกีหนึง่เจดยีท์ีส่วยงามและมคีณุคา่

ทางประวัตศิาสตร ์ตัง้อยู่ในตวัเมอืงย่างกุง้ สรา้งข ึน้เมือ่พุทธศกัราช 218 โดยกษัตรยิแ์ห่งอนิเดยี  ภายในบรรจุ

พระเกศาธาต ุ16 เสน้และพระธาตสุว่นอืน่ๆ 32 องค ์เหมาะสาํหรับการสวดมนตแ์ละทําสมาธใิหจ้ติใจสงบ เชญิ

ทา่นขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิต์ามอัธยาศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  วัดบารมี  ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่า

ยังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมือ่นํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถ

เคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไ ดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุ

ดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตรและองคพ์ระอรหันต ์

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็น

ตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่ั งเป็นอาณานคิมของอังกฤษ สนิคา้ทีจํ่าหน่ายใน

ตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ 

เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิ ท(มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขบัรถ )เป็นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรายการทัวร.์ 

21.00 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD4239  

22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทบัใจในบรกิาร................ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สาย

การบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หวัหนา้ทวัร์ ,คนขับรถ

ของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทํา

การจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาห นะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุ

ในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)   
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจํานวน  

 ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืย ั นวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , 

วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [ หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด
สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่ อน ขอคนืเงนิไดท้กุ

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้- ออกเมอืง

ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิท างนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทาง

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่
จะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่ อใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง บรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหตุ ความเ จ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราค า
ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภัยสายก ารบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน้ 


