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UNSEEN . . . เมืองแปร  3 วัน 2 คืน  

มรดกโลก อาณาจักรศรีเกษตร อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี ต้นก าเนิดแห่งพม่า 

ชมเจดีย์เก่าแก่มากมาย l  ล่องเรือแม่น  าอิระวดีชมภูเขาภาษี พระแกะสลักกว่า 400 องค์ 

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า  

นมัสการ พระเกศาธาตุ พระพุทธเจ้า ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี  

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองแปร – เจดีย์แบแบจี – เจดีย์บอว์บอว์จี – สุสานเบททาโน่ – 

เจดีย์เลเมียตนา – เจดีย์พยาจี – เจดีย์ชเวซันดอว์ – พระแซทัตจี 

06.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ E 

สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก   

09.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE301  

10.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า

ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแปร(PYAY) หรือ ปยี เป็นเมืองในเขตพะโค(หงสาวดี) ของประเทศพม่า ตั้งอยู่ที่ราบลุ่ม

ปากแม่น้ าอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 260 กิโลเมตร ในอดีตเมืองแปรเป็นศูนย์กลางของ

อาณาจักรศรีเกษตรของชนเผ่าปยูมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 เป็นศูนย์กลางการค้าเพราะเดินทางออกสู่ทะเลได้

สะดวก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านและพักผ่อนบนรถ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B9


 

 
 

 

น าท่านชม  เจดีย์แบแบจี (Bebegyi Pagoda) เจดีย์องค์ เล็กทรง

สี่เหลี่ยมโปร่ง ด้านบนจะเป็นเจดีย์ทึบทรงลอมฟางอยู่ด้านบนเจดีย์

สี่เหลี่ยม กว้าง 4 เมตรครึ่ง ยาว 5 เมตรภายในประดิษฐานพระปาง

มารวิชัย ซึ่งมีความแปลกกว่าปางทั่วไปโดยพระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่

บนตักแทนที่จะเป็นพระหัตถ์ซ้าย และพระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนเข่า ให้

ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย 

น าท่านชม เจดีย์บอว์บอว์จี (Bawbawgyi Pagoda) เจดีย์ทรงลอมฟาง

(ทรงกระบอก) เจดีย์ทรงเก่าที่สุดของพม่าและเป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่มี

ความส าคัญสมัยอาณาจักรศรีเกษตรและยังเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สูง 

153 ฟุต สร้างโดยกษัตริย์ ดุ๊ดตาป่องว์ " Duttabaung " มีฐานทรง

กลมซ้อนกัน 3 ชั้น ส่วนบนเป็นกรวยและมีฉัตรประดับอยู่ชั้นบนสุด 

บริเวณใกล้กันแวะชม สุสานเบททาโน่ สถานที่ฝังพระอัฐิพระราชินีเบททาโน่ (กษัตริย์แห่งพยู) มีลักษณะเป็นไห

หินและในบริเวณเดียวกันยังมีอัฐิของพระบรมวงศานุวงษ์อีกด้วย นอกนั้นยังมีหลุมที่ฝังอัฐิของชาวพยู ให้ได้ชมซึ่ง

จะมีความแตกต่างกันไป คนธรรมดาจะใส่เป็นดินเผา,พระสงฆ์จะใส่ในโลหะส าริดและกษัตริย์จะใส่ในหิน 

น าท่านชม เจดีย์เลเมียตนา (Laymyathna Pagoda) เจตียวิหารที่

เก่าแก่อีกแห่งของอาณาจักรศรีเกษตร มีลักษณะเป็นองค์สี่เหลี่ยม 

ภายในประดิษฐานพระปางมารวิชัยและมีพระพุทธรูปสลัก 

ภายนอกมีโครงเหล็กกั้นเพ่ือป้องกันจากการทรุดตัวขององค์เจดีย์ 

สามารถถ่ายรูปได้เพียงด้านนอกเท่านั้น 

น าท่านชม เจดีย์พยาจี (Payagyi Pagoda) เจดีย์ขนาดใหญ่สร้าง

ด้วยอิฐทั้ งองค์  มีลักษณะคล้ายกองข้าว (ซึ่ งเป็นลักษณะ

เดียวกับชเวซันดอว์ ในยุคแรกเริ่ม) โดยมีความเก่าแก่กว่าสองพัน

ปี เป็น 1 ใน 9 เจดีย์ที่เก่าแก่ สร้างอยู่นอกก าแพงเมือง โดย

กษัตริย์ ดุ๊ดตาป่องว์ และยังเป็นรากฐานในการสร้างเจดีย์ศิลปะ

พม่าในยุคต่อมาอีกด้วย 

 



 

 
 

 

น าท่านชม เจดีย์ชเวซันดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ชเวซันดอว์ 

แปลว่าเกศทองค า เจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมืองแปร สูง 

39 เมตร เจดีย์รูปทรงระฆังคว่ าเป็นศิลปะแบบมอญ มีความ 

ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ 4 เส้นและยังมีพระพุทธรูปไม้ไผ่

ที่สวยงามประดิษฐานบริเวณเจดีย์อีกด้วย นอกจากนั้นให้ท่านได้ 

ขอพร “โบมินข่อง” ครูขมังเวทย์ที่มีชื่อเสียงดังมายาวนานของพม่าที่มีต้นก าเนิดมาจากเมืองแปร และบริเวณ

ด้านหลังองค์เจดีย์ชเวซันดอว์ ให้ท่านได้พบกับ พระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่ เรียกว่า พระแซทัตจี (Sethatgyi 

Buddha) ประดิษฐานหันหน้าเข้าหาเจดีย์ชเวซันดอว์ อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

  ที่พัก MINGALAR GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง เมืองแปร – อาณาจักรศรีเกษตร+พิพิธภัณฑ์ – อะเกาก์เตาง์(ภูเขาภาษี) – พระพุทธรูปชเวเมี๊ยะมัน – ย่างกุ้ง 

– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  น าท่านเดินทางชม  อาณาจักรศรี เกษตร (Sri Ksetra หรือ 

Thayekhittaya) อาณาจักรเก่าแก่ของชาวพยู อายุราว 1200 ปี 

“ศรีเกษตร”เป็นชื่อเรียกของชาวพยู มีความหมายว่า ดินแดนแห่ง

ความโชคดี เมืองมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มีความกว้างประมาณ 

4 กิโลเมตรและยาว 6 กิโลเมตร มีทางเข้าทั้งหมด 32 ประตูแต่

ปัจจุบันขุดค้นพบประตูทางเข้าเพียง 9 ประตู ศรีเกษตรเป็นหนึ่งในสามเมืองเก่าแก่ของชาวพยู มีก าแพงล้อมรอบ 

ประตูด้านหน้ามีก าแพงแน่นหนาถึงสามชั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่าเมื่อปีค.ศ.2014 

ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณบางส่วนที่ขุดค้นพบขึ้น ให้ท่านได้

ชมของโบราณและอาณาจักรโบราณต้นก าเนิดของพม่าจนถึงเวลานัด

หมาย  

  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือโตนโบ ล่องเรือแม่น้ าอิระวดีชมความยิ่งใหญ่

ของแม่น้ าอิระวดี แม่น้ าสายส าคัญของชาวพม่าเพ่ือชม อะเกาก์เตาง์  



 

 
 

 

  (Akauk Taung) หรือ ภูเขาภาษี ชมพระแกะสลักผาหินกว่าสี่ร้อยองค์ บริเวณอะเกาก์เตาง์แต่ก่อนคือจุดพักเรือ

และเป็นด่านเก็บภาษี จุดนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างพม่าตอนบนและพม่าตอนล่าง แบ่งโดยชาวอังกฤษสมัยอาณา

นิคม พระที่สลักบนผาหินเกิดจากลูกเรือที่ได้รับค าสั่งจากหัวหน้าในเวลาว่างไม่ให้ท าสิ่งที่ไม่ดี จึงให้แกะสลักพระ 

พระที่สลักจึงมีรูปร่างและหน้าตาแตกต่างกันออกไปบ้างยิ้ม บ้างเฉย บ้างดุ ขึ้นอยู่กับคนที่ท า  จากนั้นขึ้นจากเรือ

เพ่ือเดินขึ้นสู่วัดบนเขาตลอดทางท่านจะได้เห็นพระแกะสลักที่สวยงามมากมายจากช่างฝีมือ นมัสการสิ่งศักดิ์ตาม

อัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง 

  น าท่านเข้าชม พระพุทธรูปชเวเมี๊ยะมัน (Shwe Myethman 

Temple)หรือพระแว่นทอง ประดิษฐานอยู่ที่วัดชเวเมี้ยตมาน 

เมืองชเวดัง (Shwedaung) พระพุทธรูปใส่แว่นองค์เดียวในโลก 

แว่นตากรอบทองท าด้วยทองหนักถึง ๒๔ บาท สร้างถวายโดย

พระเจ้าทัตตะบอง เจ้าเมืองแปรที่จักษุมืด พอถวายแว่นให้หลวง

พ่อ จักษุก็กลับมาดีตามเดิม ให้ท่านสักการะขอพรตามอัธยาศัย. 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถชมวิวสอง

ข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง 

►น าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของ

เมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้า

โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2 ,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมี

ทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ าค่า กว่า 5,548 

เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนได้จ านวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่ 



 

 
 

 

การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบ้างเดินประทักษัณรอบ

องค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน

ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน 

จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้ ง

แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต!์ ฮอทพอท,บาร์บีคิวปิ้งย่าง) 

 ที่พัก MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่าม ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ+ เทพกระซิบ – สนามบินย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 

2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2  องค์ และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่

ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดใน

องค์พระเจดีย์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความ

ปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั น พญาน

า

ค 



 

 
 

 

ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผาก

ไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้ น าท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพ

กระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน

มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม 

ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

11.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ WE302  

13.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ………… 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน จ านวน 

04 – 06 ตุลาคม 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

25 – 27 ตุลาคม 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

01 – 03 พฤศจิกายน 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

08 – 10 พฤศจิกายน 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

15 – 17 พฤศจิกายน 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

22 – 24 พฤศจิกายน 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

06 – 09 ธันวาคม 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

13 – 15 ธันวาคม 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

20 – 22 ธันวาคม 2562 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

 



 

 
 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรั บเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง

ทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง)   
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 



 

 
 

 
เดินทางขึ นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน  

2. ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 



 

 
 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท
พร้อมการช าระมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

 

 


