
 

 
 

 

 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

01 – 02 มถินุายน 2562 6,776 2,000 DD 20 

08 – 09 มถินุายน 2562 6,776 2,000 DD 20 

17 – 18 สงิหาคม 2562 6,776 2,000 DD 20 

31 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 6,776 2,000 DD 20 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ไหวพ้ระ 9 สถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิ ์ ณ  พมา่ 2 วนั 1 คนื 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระลาภมนุ ี/ พระเขีย้วแกว้จฬุามณี / เจดยีม์หาวชิยะ / พระนอนตาหวาน / งาทตัจ ี 

เจดยีก์าบาเอ / วดับารม ี/ ขอพร “เทพทนัใจ” ณ เจดยีโ์บตาทาวน ์

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD) 

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

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ยา่งกุง้ – พระลาภมนุ ี– วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี – เจดยีม์หาวชิยะ – พระนอน

ตาหวาน – มหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบชูาสถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สาย

การบนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 น าทา่นนมัสการ พระลาภมนุี พระพุทธรปูหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha 

image) ซึง่เป็น พระรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นองคใ์หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ สขีาว

สะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูป

ประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรี

ลังกา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความ

เจรญิรุ่งเรอืงนอกจากนี้ยังมีการน าหนิที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา 

ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลังพระพทุธรปูดว้ย  

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม วัดพระเขีย้วแกว้จุฬามณี (Buddha Tooth Relic Pagada) 

จ าลองมาจากประเทศจีนสรา้งขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ชมเจดีย์ทรง

ปราสาทแปดเหลีย่ม ปลายยอดเจดยีป์ระดับดว้ยทองค าแทอ้ร่ามตา กลางโถงเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของพระ

เขีย้วแกว้องคจ์ าลอง หรอืพระทันตธาตโุดยบรรจอุยูใ่นโถแกว้ ซึง่ตัง้อยูบ่นบษุบกสทีองรายรอบดว้ยพระพทุธรปู

สทีองปางตา่ง ๆ แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็กอกีชัน้หนึง่ ยกฝ่าพระหัตถห์ันออกจากองคม์คีวามหมาย คอื การไลศ่ัตร ู

พรอ้มประทานความเจรญิรุง่เรอืงใหแ้กเ่มอืง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเขา้ชม เจดีย์มหาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึง่ป็นเจดีย์ที่

สวยงามและมีความส าคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุง้อยู่ใกลก้ับเจดีย์ชเวดา

กอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้ โดยภายในทา่น

จะไดพ้บกับภาพเขยีนเลา่เรือ่งตา่งๆของพมา่  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จ าลอง)ที่

ส าคัญตา่งๆในประเทศพมา่รวบรวมไวใ้หก้ับเราไดช้มเปรยีบเหมอืนวา่มาทีน่ี่ทีเ่ดยีว

ไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพมา่เลย 

น าทา่น สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทัตจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 

Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ี

ตาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   



 

 
 

 น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยี์

ทองแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้) แหง่ลุม่น ้าอิ

ระวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี 

มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟุต สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กวา่ 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค า

โอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไข่ไก่บน

ยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้

ทัง้สีท่ศิจะมีวหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายใน

ประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูา

เจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่บญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท า

สมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีที่

ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง 

เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมี

และสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวัน

ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ + เทพกระซบิ – วดังาทตัจ ี– พระเจดยีก์าบาเอ – วดับารม ี– 

กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิ

ของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรม

ธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรปูทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษา

บาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่

ประดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์

น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและ

ชาวไทย วธิีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตาม

ความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อา

เงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ 

เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่

ตัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็น

ธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไป

กลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคน

อืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วัดงาทัตจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนีม้พีระพทุธรปูทีส่วยงาม

ตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหนิอ่อนทรง

เครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทัง้หมด สลัก

เป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มี

ความสูงประมาณตกึ 5 ชัน้ นอกจากที่วัดจะมพีระประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมี

พระพุทธรปูประจ าวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้ักการะโดยการสรงน ้า ประดจุดังสงน ้าพระในวันสงกรานตแ์ละจ านวนครัง้

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 



 

 
 

ที่สรงน ้าถือตามอายุ เมื่อเดนิรอบๆองค์พระงาทัตจีแลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราว

เกีย่วกบัพทุธประวัต ิมคี าบรรยายเป็นภาษาพมา่และภาษาองักฤษดว้ย 

 น าท่านเขา้ชม พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุง้ มีความสูงและ

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาตุ มพีระอรหันตส์าวกองคส์ าคัญสององค ์พระ

เจดยีก์าบาเอนัน้มทีางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุดา้นมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูบ่นฐานทักษิณ มพีระพุทธรูปหุม้

ดว้ยทองค าองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้ทั ้ง 28 องค์ ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้  ส่วน

พระพุทธรูปองคพ์ระประธานทีอ่ยูข่า้งในหล่อดว้ยเงนิบรสิทุธิม์นี ้าหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม นายอนุูนายกคนแรก

ของพมา่ ไดส้รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎก ค าวา่ กาบาเอ ในภาษาพมา่ หมายถงึ โลกแหง่สนัติ

สขุ สรา้งขึน้ในปี 1952 เจดยีแ์หง่นี้เป็นทีร่ าลกึถงึการประชมุประสภาสงฆร์ะดับโลก ครัง้ที ่6 เพือ่ใหบ้ังเกดิสนัติ

สขุแกช่าวโลกของพทุธศาสนา ซึง่จัดขึน้อยา่งยิง่ใหญใ่นปี 1954 หลังจากพมา่ไดร้ับเอกราชจากองักฤษ. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ วัดบารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่า

ยังมีชีวติอยู่จรงิ ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อน ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถ

เคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากทีสุ่ด

ดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต ์

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็น

ตลาดเก่าแกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สนิคา้ทีจ่ าหน่ายใน

ตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื้อสิน้คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ 

เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรายการทัวร.์ 

21.00 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD4239  

22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร................ 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สาย

การบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ

ของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท า

การจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)   /  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


 

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแกกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น
การจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท
ก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึ้นเครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 
1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  


