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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

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

08 – 09 มถิุนายน 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 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระลาภมนุ ี/ พระเขีย้วแกว้จฬุามณี / เจดยีม์หาวชิยะ / พระนอนตาหวาน / งาทตัจ ี 

เจดยีก์าบาเอ / วดับารม ี/ ขอพร “เทพทนัใจ” ณ เจดยีโ์บตาทาวน ์

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD) 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ย่างกุง้ – พระลาภมุน ี– วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี – เจดยีม์หาวชิยะ – พระนอน

ตาหวาน – มหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบชูาสถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตู 6 เคาน์เตอรส์าย

การบนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงย่างกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มียนม่าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 น าทา่นนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha 

image) ซึง่เป็น พระรูปทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า สขีาว

สะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูป

ประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรี

ลังกา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความ

เจรญิรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีการน าหนิที่เหลอืมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา 

ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย  

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม วัดพระเขี้ยวแกว้จุฬามณี (Buddha Tooth Relic Pagada) 

จ าลองมาจากประเทศจีนสรา้งขึน้เพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ชมเจดีย์ทรง

ปราสาทแปดเหลีย่ม ปลายยอดเจดยีป์ระดบัดว้ยทองค าแทอ้ร่ามตา กลางโถงเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของพระ

เขีย้วแกว้องคจ์ าลอง หรอืพระทนัตธาตโุดยบรรจุอยู่ในโถแกว้ ซึง่ตัง้อยู่บนบุษบกสทีองรายรอบดว้ยพระพุทธรูป

สทีองปางตา่ง ๆ แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็กอกีชัน้หนึง่ ยกฝ่าพระหัตถห์ันออกจากองคม์คีวามหมาย คอื การไลศ่ตัรู 

พรอ้มประทานความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้กเ่มอืง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเขา้ชม เจดียม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึง่ป็นเจดีย์ที่

สวยงามและมีความส าคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุง้อยู่ใกลก้ับเจดีย์ชเวดา

กอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้ โดยภายในทา่น

จะไดพ้บกบัภาพเขยีนเลา่เรื่องตา่งๆของพม่า  นอกจากนัน้ยังมีองคเ์จดยี(์จ าลอง)ที่

ส าคญัต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไวใ้หก้ับเราไดช้มเปรยีบเหมือนว่ามาทีน่ี่ทีเ่ดยีว

ไดเ้ทีย่วครบทัง้ประเทศพม่าเลย 

น าทา่น สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 

Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ีความยาว 55 ฟุต สงู 16 ฟุต ซึง่เป็นพระทีม่ี

ตาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยี์

ทองแห่งเมืองดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิ

ระวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี 

มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มีความสงูถงึ 326 ฟุต สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค า

โอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไข่ไก่บน

ยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้

ทัง้สีท่ศิจะมีวหิารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายใน

ประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชา

เจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่บุญกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท า

สมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีที่

ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง 

เป็นตน้ (สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมี

และสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวัน

ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั MILLENNIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ + เทพกระซบิ – วดังาทตัจ ี– พระเจดยีก์าบาเอ – วดับารม ี– 

กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซ ึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่

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

ของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรม

ธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษา

บาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่

ประดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์

น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและ

ชาวไทย วธิีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตาม

ความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อา

เงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่ือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ 

เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่

ตัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็น

ธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมื่อส ิน้ชวีติไป

กลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคน

อืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วัดงาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มพีระพุทธรูปทีส่วยงาม

ตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหนิอ่อนทรง

เครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด สลัก

เป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มี

ความสูงประมาณตกึ 5 ชัน้ นอกจากทีว่ัดจะมีพระประธานองคใ์หญ่แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมี

พระพุทธรูปประจ าวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้กัการะโดยการสรงน ้า ประดจุดงัสงน ้าพระในวันสงกรานตแ์ละจ านวนครัง้

ที่สรงน ้าถือตามอายุ เมื่อเดนิรอบๆองค์พระงาทัตจีแลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราว

เกีย่วกบัพุทธประวัต ิมคี าบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษดว้ย 

 น าท่านเขา้ชม พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ใน

ย่างกุง้ มคีวามสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรม

ธาต ุมีพระอรหันตส์าวกองคส์ าคัญสององค ์พระเจดยีก์าบาเอนัน้มีทางเขา้ทัง้หมด

หา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ย

ทองค าองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค ์ทีอุ่บัตขิ ึน้ในโลกนี้ สว่นพระพุทธรูป

องคพ์ระประธานทีอ่ยู่ขา้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์นี ้าหนัก กว่า 500 กโิลกรัม นายอูนุนายกคนแรกของพม่า ได ้

สรา้งข ึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎก ค าว่า กาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถงึ โลกแห่งสนัตสิขุ สรา้งขึน้

ในปี 1952 เจดีย์แห่งนี้เป็นที่ร าลกึถงึการประชุมประสภาสงฆร์ะดับโลก ครัง้ที่ 6 เพื่อใหบ้ังเกดิสันตสิุขแก่

ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึง่จัดข ึน้อย่างยิง่ใหญ่ในปี 1954 หลงัจากพม่าไดร้ับเอกราชจากอังกฤษ. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ วัดบารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่า

ยังมีชีว ิตอยู่จร ิง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนี้ เมื่อน ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถ

เคลือ่นไหวไดอ้ีกทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุไวม้ากทีสุ่ด

ดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตรและองคพ์ระอรหันต ์

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

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข ึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ สนิคา้ที่จ าหน่ายใน

ตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนดิ เชน่ เครื่องเงนิ ทีม่ีศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื้อส ิน้คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั ้ง 

เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

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

บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรายการทัวร.์ 

21.00 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD4239  

22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทบัใจในบรกิาร................ 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สาย

การบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ

ของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท า

การจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

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

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

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)   /  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

เรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผิดชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด

สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง

ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า  แต่หากทาง

นักทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่
จะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิท
ก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 
1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  


