
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN401 



PERIOD ADL SGL Size Flight 

11 - 12 มกราคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

18 - 19 มกราคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

25 - 26 มกราคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

1 - 2 กมุภาพันธ์ 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

8 - 9 กมุภาพันธ์ 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

7-8 มีนาคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

14-15 มีนาคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

21-22 มีนาคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

28-29 มีนาคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

5  Star  Myanmar Yangon 2 วนั 1 คนื 

พระลาภมนุlีวดัพระทองlเจดยีม์หาวชิยะlพระนอนตาหวานlงาทตัจlีเจดยีไ์จก๊ะสา่นlวดับารม ี

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร  นตัโบโบจ(ีเทพทนัใจ) เจดยีโ์บตาทาวน ์. . อะมาดอวเ์มีย๊ะ(เทพกระซบิ)   

  ทีพ่กัระดบั 5 ดาว ★★★★★ / เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระหยกขาว – เจดยีม์หาวชิยะ – วดัพระทอง – มหาเจดยีช์เวดากอง 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีน

มาร์ เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K ซึ่งมีเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่อง

สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เทีย่วบนิที ่UB020 

10.50 น. ถงึ สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นที่

เมยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 ►น าท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรปูหยกขาว (Kyauktawgyi marbel 

Buddha image) ซึง่เป็น พระรูปที่แกะสลักจากหนิอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ หนัก 600 

ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่

อัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรีลังกา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถงึการไล่ศัตรูและ

ประทานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากน้ียังมีการน าหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา 

ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลังพระพุทธรปูดว้ย 

 ►น าท่านเขา้ชม เจดีย์มหาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมี

ความส าคัญอกีองคห์นึง่ของเมอืงยา่งกุง้อยู่ใกลก้บัเจดยีช์เวดากอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไป

เดินชมด า้นในองค์ เจดีย์ได  ้ โดยภายในท่ านจะไดพ้บกับภาพ เขียนเล่ าเรื่อ งต่ างๆของ



พม่า  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จ าลอง)ทีส่ าคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไวใ้หเ้ราไดช้มเปรียบ

เหมอืนวา่มาทีน่ี่ทีเ่ดยีวไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพมา่เลย 

►น าท่านเขา้สู่ วัดพระทอง (วัดมหาเสยะ อะตุ๊ละมาลาเซ่ง มหา : ยิง่ใหญ่/

เสยะ : ประสบความส าเร็จ/อะตุ๊ละ : ไม่มทีีส่ ิน้สดุ/มาละ : ปราศจากโรคภัย/

เซ่ง : พระพุทธเจา้) หรอืทีช่าวเมยีนมารเ์รยีกว่า “เจตุนพญาจ”ี หรอืวัดเจตุน

พญา เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปส ารดิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเมยีนมาร ์

มคีวามสงูถงึ 24 ฟตุ 9 นิว้ มนี ้าหนักรวมถงึ 19,750 ชั่ง โดยสรา้งขึน้เมือ่ 107 ปีทีแ่ลว้ หรอืในปี คศ.

1911 ซึง่ผูท้ี่รเิริม่สรา้งคือพระอาจารย์บ๊ะดันด๊ะสากาละ ซึง่เป็นเจา้อาวาสในบรเิวณวัดแห่งนี้ พระ

อาจารยม์จีติศรัทธาทีจ่ะสรา้งพระพุทธรปูเพือ่ใหป้ระชาชนไวไ้ดส้ักการะบูชา พระอาจารยม์ลีูกศษิย ์3 

พีน่อ้ง ซึง่เป็นทายาทของโรงสขีา้วทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่าและถอืไดว้่ามฐีานะร ่ารวย ทัง้3พีน่อ้ง

ไดม้ารว่มถวายทรัพยส์นิของตัวเองทัง้หมดเพือ่ทีจ่ะสรา้งพระพุทธรปูองคน์ี้ แตพ่ระอาจารยค์ดิวา่ถา้ให ้

แค่ 3 พี่นอ้งก็จะถือว่าเป็นพระพุทธเจา้ของแค่ 3 พี่นอ้งนี้เท่านั้น พระอาจารย์เลยเกดิความคิดว่า 

บุคคลใดก็ตามทีม่จีติศรัทธาในการทีจ่ะสรา้งพระพุทธรูปไม่ว่าจะมมีากหรอืนอ้ย สามารถร่วมสรา้งได ้

ท าใหม้ชีาวพุทธทัง้ในและต่างประเทศไดร้่วมถวายของเพือ่สรา้งพระพุทธรูปองคน์ี้และใชเ้วลาในการ

รวบรวมส ารดินานถงึประมาณ 9 ปี จากนัน้ไดร้่วมกันหลอมพระพุทธรปูองคน้ี์จากส ารดิทีร่วบรวมมาจน

ประสบความส าเร็จและมคีวามงดงาม ถงึปัจจุบันนับเป็นพระพุทธรูปส ารดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเมยีน

มาร ์ชาวบา้นมีความเชือ่ว่าถา้ไดม้โีอกาสมาสักการะพระพุทธรูปองคน้ี์จะท าใหม้ีทรัพยส์นิ เงนิทอง 

เพิม่มากขึน้ ★ไฮไลทข์องวัดนี้คอืใน 1 เดอืนจะมกีารลา้งหนา้พระพักตร์ใหช้าวบา้นไดม้ารว่มในพธิ ี1 

ครัง้ ชาวบา้นเชือ่กันว่าเมือ่ไดเ้ขา้รว่มพธิน้ีีจะสามารถขจัดสิง่ไม่ดอีอกจากชวีติและท าใหพ้บแต่สิง่ทีด่ ี

ใหม้สีขุภาพแข็งแรง.... 

 ►น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์

ทองแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะ

วด ีเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหา

เจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศพม่า มคีวามสูงถงึ 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้

โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่

เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณี

ล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์

เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก 

บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหว ้

บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซึง่บุญกุศล

อันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประค า และ

บา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชม

แต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เช่น สเีหลือง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานที่

ส าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถ

น าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมี

และสริมิงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์ังมีพระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หาก

ใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

  ทีพ่กั  SHANGRILA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  ★★★★★ 
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วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – วดั

งาทตัจ ี– เจดยีไ์จก๊ะสา่น – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ต – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 ►น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 

รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึ

พบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 

องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน

เจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดใน

องคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิ์

ของชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื่อ

ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้ว

ออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป

ใส่มอืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั ้งใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่

เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเน้ือสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต 

ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ได ้

ยนิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 ►น าท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 

(Kyauk Htatgyi Buddha) พระพุทธรปูปรางคน์อน ยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ 

พระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 

108 ประการ   

 ► น าท่ าน เดินท างสู่  วัด งาทั ต จี  (  Nga Htat Gyi Pagoda) วั ด นี้ มี

พระพุทธรปูทีส่วยงามตามแบบฉบับของพมา่ เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัที่

แกะสลักจากหนิออ่นทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลัง

จะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจาก

พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั ้น 

นอกจากทีวั่ดจะมพีระประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมพีระพุทธรูปประจ าวัน

เกดิ ใหผู้ค้นไดส้ักการะโดยการสรงน ้า ประดุจดังสงน ้าพระในวันสงกรานตแ์ละจ านวนครัง้ทีส่รงน ้าถอื

ตามอายุ เมือ่เดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจีแลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังทีแ่สดงเรือ่งราวเกีย่วกับ

พุทธประวัต ิมคี าบรรยายเป็นภาษาพมา่และภาษาอังกฤษดว้ย 

 ►น าท่านเขา้ชม เจดยีไ์จ๊กะสา่น (kyaikkasan pagoda) เจดยีไ์จ๊กะสา่น เป็นอกีหนึง่เจดยีท์ีส่วยงาม

และมคีณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์ตัง้อยูใ่นตัวเมอืงย่างกุง้ สรา้งขึน้เมือ่พุทธศักราช 218 โดยกษัตรยิแ์ห่ง

อนิเดยี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ 16 เสน้และพระธาตุส่วนอืน่ๆ 32 องค ์เหมาะส าหรับการสวดมนต์

และท าสมาธใิหจ้ติใจสงบ เชญิทา่นขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ►จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  วัดบารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที่เชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ 

ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดน้ียังไดช้ือ่ว่าเป็นที่

เก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุไวม้ากทีสุ่ดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตรและองคพ์ระ

อรหันต ์

►น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ 

เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น 

เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดินทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง

สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมตีัวแทน



บรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวน

สทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

18.00 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่UB017 

19.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร ................. 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืง

หรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอา่นรายการ

และเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความ

เสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเน่ืองจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอัุน

เน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุน

รายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)  

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดย

ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

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

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ทีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ย

เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทาง

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่

จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 



7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิาร

เพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับ

เทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร 

โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบ

เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้  


