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รหัสโปรแกรมทวัร์  MYANMA 3D MAY18-UB-W25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี สายการบนิ จ านวน 

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..ย ิง่กวา่  9 วดั ณ เมยีนมาร ์3 วนั 2 คนื 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“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. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์

เนชัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทาง  

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

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านกราบนมัสการ เจดีย ์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 

เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค า

บรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรปูทอง เงนิ 

ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยี

ทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยี์ทีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม 

และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านขอพร นตัโบโบ

ย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีาร

สักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความ

ปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ให ้

เอาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มอืของนัตโบโบย ี

2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิ

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพ

กระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
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 น าท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) 

นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีน

ตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่ม

น ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่

ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมทีองค า

โอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่กบ่นยอด

องค์พ ระเจดีย์ช เวด ากองเป็ นล านกว า้งรอ ง รับแ รงศ รัท ธาขอ ง 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้ง

ดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง 

ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะ

ชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะ

น ามาซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับ

ลกูประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญ

ของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ป

เทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้

รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ

ประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

เทพทนัใจ 5 พระองค ์◄ – วดัไจก้ะลอ่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอวบ์ ิ(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ใหท้า่น

ไดพ้ักผอ่นบนรถชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงมอวบ์ ิ

 น าท่านชม วดัป่าอองซาบู เป็นวัดทีม่พีระพุทธรูปจ านวนมากกว่า 301 องค ์

ซึง่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่จาก 7 ช่วงประวัตศิาสตร์ของประเทศเพื่อนบา้น

เอาไว ้โดยพระพุทธรูปนี้มาจากนักสะสมชาวญีปุ่่ นทีเ่คร่งศาสนาพุทธไดถ้วาย

แกว่ัดแหง่นี้ พระพุทธรปูทกุองคล์ว้นมพีทุธลักษณะอนังดงาม โดยพระพุทธรูป

นี้มตีัง้แต่สมัยอาณาจักรพุกาม สมัยปินนา สมัยอังวะ สมัยตองอู สมัยทะกอน 

จนถงึสมยัราชวงศก์งปองของพระเจา้อลองพญา 

 น าทา่นชม เจดยีไ์จเ้ตต๋ะหลุน่ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้โดยกษัตรยิม์อญนามว่า 

ตุ๊ชนิตะการจุปี หรอืทีค่นไทยรูจั้กกนัในนาม กษัตรยิศ์สุนัตต์ะกาลชุป่ี ไดส้รา้ง 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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ขึน้เพือ่ใหช้าวมอญทีอ่ยูโ่ดยรอบบรเิวณนีไ้ดเ้ขา้มาขอพร และสกัการะเพือ่เป็นศริมิงคลแกช่วีติ 

 น าท่านชม เจดยีช์เวมอวต์นิ เป็นเจดยีท์ีม่คีวามเชือ่ว่าหลังจากสรา้งมหาเจดยีช์เวดา

กองเสร็จเรยีบรอ้ย ตามค าชีแ้นะของเทพมอวบ์โิบโบจ ี(อชุปิินนัต) ไดช้ีแ้นะแผน่ดนิอัน

เป็นมงคลทีเ่ป็นสถานทีแ่ห่งนี้และไดส้รา้งเจดยีช์เวมอวต์นิขึน้มา ในชือ่อดตีแรก ๆ ชาว

มอญเรยีกกนัวา่ เจดยีไ์จซ้นิไจ ้ทีเ่ป็นเจดยีช์าวมอญ และกษัตรยิโ์อกะลาปะไดส้รา้งขึน้ 

และบูชากันเรือ่ยมา และยังเป็นสถานที่ๆ กษัตรยิช์าวมอญใหค้วามเคารพและศรัทธา 

และทีส่ าคัญทีส่ดุคอื กษัตรยิห์ญงิชนิซอวป์ุ๊  ซ ึง่เป็นกษัตรยิห์ญงิเพยีงองคเ์ดยีวของชาว

มอญ ไดม้าถวายยอดฉัตร ณ เจดยีแ์หง่นี ้เจดยีแ์หง่นีช้าวบา้นมคีวามเชือ่กนัวา่หากผูใ้ด

ไดม้าขอพรจะท าใหต้ าแหน่ง และหนา้ทีก่ารงานดขีึน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม วดัอองซามะ ซึง่เป็นวัดที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี คศ.1981 โดยพระ

อาจารย์คานดีเซยาดอว์ (Ah-Shin-Gan-Da-Thar-Ra) ซึ่งพระอาจารย์มี

จุดประสงค์ว่าตอ้งการรวบรวมมหาเจดีย์ และพระพุทธรูปอันศักดิ์สทิธิท์ั่ว

ประเทศเมยีนมารแ์ละต่างประเทศ เพือ่ใหบ้คุคลทีม่าถงึมโีอกาสมาสวดมนต์

ตามบทสวดมตอ์นัศักดิส์ทิธิข์องเจดยีแ์ตล่ะองคท์ีม่คีวามเชือ่วา่พระอนิทรจ์าก

บนสวรรค์จะตอ้งลงมาสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ ที่แห่งนี้ และยังมสีัญลักษณ์

ประจ าองค์พระอนิทรอ์กีดว้ย รวมไปถงึท่านไดม้โีอกาศไปท าบุญกับพระที่

ปฏบิตัธิรรมอยู ่ณ ทีแ่หง่นี้ 

 น าท่านขอพร เทพทนัใจ 5 พระองค ์ซึง่เป็นเทพทันใจทีช่าวเมยีนมารน์ยิม

สกัการะบชูามากทีส่ดุอกีทีห่นึง่ในประเทศเมยีนมาร ์

น าท่านเดนิทางสู่ วดัไจก้ะเล๊าะห ์มคีวามล ่าลือกันว่าวัด

แห่งนี้เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บอัฐขิองพระสพุรรณกัลยา โดยมซีุม้

รปูปั้นของพระนางเป็นรูปสักการะดว้ยเรือ่งราวของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 

400 ปี เชือ่กนัวา่หลวงปู่ โงน่ ไดม้าท าพธิปีลดปล่อยดวงวญิญาณพระสพุรรณกลัยาและเหล่า

นายทหารไทยทีถู่กจองจ าตัง้แต่ครัง้เสยีกรุงครัง้ทีส่องและสถานทีแ่ห่งนี้ยังมคีวามเชือ่ว่าใน 

สมัยพระพุทธเจา้กะกสุันโท ไดม้เีรือ่งราวกับยักษ์ตนหนึง่ทีต่อ้งการกนิเนื้อพระพุทธเจา้ และ

ไดอ้อกอบุายการเล่นซอ่นหา หากพระพุทธเจา้แพต้อ้งเป็นอาหารของยักษ์ แต่หากยักษ์แพ ้

ยักษ์จะยอมท าตามค าสอนพระพุทธเจา้ สุดทา้ยเจา้ยักษ์ก็แพ ้และจุดทีย่ักษ์มายอมแพต้่อ

พระพุทธเจา้คอืภูเขาแห่งนี้ โดยค าว่า “ไจ”้ หมายถงึพระพุทธเจา้ และ “กะเล๊าะ” หมายถงึ 

จดุทีย่ักษ์ยอมแพ ้ดังนัน้ “ไจก้ะเล๊าะห”์ หมายถงึ จุดทีย่ักษ์ยอมแพพ้ระพุทธเจา้ ไดเ้วลาอัน

สมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม วดังาทตัจ ี– ตลาดสก็อต – วดับารม ี– พระหนิออ่น – ชา้งเผอืก – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่ าน เดินท างสู่  ว ัด งาท ัตจี  (  Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้ มี

พระพทุธรปูทีส่วยงามตามแบบฉบบัของพมา่ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที่

แกะสลักจากหนิอ่อนทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลัง

จะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจาก

พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั ้น 

นอกจากทีว่ัดจะมพีระประธานองคใ์หญแ่ลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็

จะมพีระพุทธรปูประจ าวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้ักการะโดยการสรงน ้า ประดจุดังสงน ้าพระในวันสงกรานตแ์ละจ านวน

ครัง้ที่สรงน ้าถอืตามอายุ เมือ่เดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจแีลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรือ่งราว

เกีย่วกบัพทุธประวัต ิมคี าบรรยายเป็นภาษาพมา่และภาษาองักฤษดว้ย 

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

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น

ลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด เช่น เครือ่งเงนิ ที่มี

ศลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา 

เป็นตน้ (หากซื้อสิน้คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงให ้

ศลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยัง

มีชีว ิตอยู่จริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนี้ เมื่อน ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถ

เคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากทีสุ่ด

ดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านนมัสการ พระหนิออ่น พระพุทธรูปแกะสลักจากหนิอ่อนองค์ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศพม่า สขีาวสะอาด หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถข์วา

บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีังกายกขึน้หันฝ่าพระหัตถ์

ออกจากองคห์มายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง. 

 จากนัน้ชม ชา้งเผอืก เชอืกงามทีส่ดุในพม่าโดยชา้งทัง้ 3 ตัวนี้ มลีักษณะเด่น คอื มลีักษณะผวิพรรณเหลอืง

ทองอรา่ม แมก้ระทั่งนัยตาของชา้งยงัเป็นสทีอง ถอืวา่เป็นชา้งทีห่าชมไดย้ากทีส่ดุในเอเชยี ซึง่คนพมา่เองตาม

เขา้มาชมและสกัการะชา้งเผอืกเหลา่นี ้

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.50 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UB017  

19.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร......... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

 

 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

6 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  MYANMA 3D MAY18-UB-W25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึน้อยูก่ับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอื

ช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

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

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่น

เดนิทาง) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิเลือ่นขอคนื

เงนิไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 
 


