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PERIOD ADL SGL Size Flight 

21 - 22 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 5,995 2,500 30 UB 

05 – 06 ตุลาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,556 2,500 20 UB 

19 - 20 ตุลาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,556 2,500 20 UB 

02 – 03 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

09 - 10 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

16 - 17 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

23 - 24 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

30พฤศจิกายน-01ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

07 – 08 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

14 - 15 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

21 -22 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

 

5  Star  Myanmar Yangon 2 วัน 1 คืน 

พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า 

ขอพร  นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ . . อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)   

  ที่พักระดับ 5 ดาว ★★★★★ / เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) 

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



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระหยกขาว – เจดีย์มหาวิชยะ – วัดพระทอง – มหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน เมียนมาร์ 

เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร

การเดินทาง  

10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) เที่ยวบินที่ UB020 

10.50 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่า

ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 ►น าท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว 

(Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึ่งเป็น พระ

รูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า 

สีขาวสะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง24 ฟุต 

หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวา

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และ

ศรีลังกา ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมี

การน าหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย 

 ►น าท่านเข้าชม เจดีย์มหาวิชยะ (MAHARVIZAYA 

ZADI PAGODA) ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมี

ความส าคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้งอยู่ใกล้กับ

เจดีย์ชเวดากอง  เป็นองค์เจดีย์ที่เราสามารถเข้าไป

เดินชมด้านในองค์เจดีย์ได้  โดยภายในท่านจะได้พบ

กับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า  นอกจากนั้นยัง

มีองค์เจดีย์(จ าลอง)ท่ีส าคัญต่างๆในประเทศพม่า

รวบรวมไว้ให้เราได้ชมเปรียบเหมือนว่ามาท่ีนี่ที่เดียวได้เที่ยวครบทั้งประเทศพม่าเลย 

 

 



 

 
 

 

 

►น าท่านเข้าสู่ วัดพระทอง (วัดมหาเสยะ อะ

ตุ๊ละมาลาเซ่ง มหา : ยิ่งใหญ่/เสยะ : ประสบ

ความส าเร็จ/อะตุ๊ละ : ไม่มีที่สิ้นสุด/มาละ : 

ปราศจากโรคภัย/เซ่ง : พระพุทธเจ้า) หรือที่

ชาวเมียนมาร์เรียกว่า “เจตุนพญาจี” หรือวัดเจ

ตุนพญา เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป

ส าริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาร์ มีความ

สูงถึง 24 ฟุต 9 นิ้ว มีน้ าหนักรวมถึง 19,750 ชั่ง โดยสร้างขึ้นเมื่อ 107 ปีที่แล้ว หรือในปี คศ.1911 ซึ่งผู้ที่ริเริ่ม

สร้างคือพระอาจารย์บ๊ะดันด๊ะสากาละ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในบริเวณวัดแห่งนี้ พระอาจารย์มีจิตศรัทธาที่จะสร้าง

พระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนไว้ได้สักการะบูชา พระอาจารย์มีลูกศิษย์ 3 พ่ีน้อง ซึ่งเป็นทายาทของโรงสีข้าวที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศพม่าและถือได้ว่ามีฐานะร่ ารวย ทั้ง3พ่ีน้องได้มาร่วมถวายทรัพย์สินของตัวเองทั้งหมดเพ่ือที่จะ

สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ แต่พระอาจารย์คิดว่าถ้าให้แค่ 3 พ่ีน้องก็จะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าของแค่ 3 พี่น้องนี้

เท่านั้น พระอาจารย์เลยเกิดความคิดว่า บุคคลใดก็ตามที่มีจิตศรัทธาในการที่จะสร้างพระพุทธรูปไม่ว่าจะมีมาก

หรือน้อย สามารถร่วมสร้างได้ ท าให้มีชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมถวายของเพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

และใช้เวลาในการรวบรวมส าริดนานถึงประมาณ 9 ปี จากนั้นได้ร่วมกันหลอมพระพุทธรูปองค์นี้จากส าริดที่

รวบรวมมาจนประสบความส าเร็จและมีความงดงาม ถึงปัจจุบันนับเป็นพระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เมียนมาร ์ชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าได้มีโอกาสมาสักการะพระพุทธรูปองค์นี้จะท าให้มีทรัพย์สิน เงินทอง เพ่ิมมาก

ขึ้น ★ไฮไลท์ของวัดนี้คือใน 1 เดือนจะมีการล้าง

หน้าพระพักตร์ให้ชาวบ้านได้มาร่วมในพิธี 1 ครั้ง 

ชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่อได้เข้าร่วมพิธีนี้จะสามารถ

ขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตและท าให้พบแต่สิ่งที่ดี ให้มี

สุขภาพแข็งแรง.... 

 ►น าทา่นนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

(Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง 

หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า 



 

 
 

 

ร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 

2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วย

เพชรพลอยอัญมณีล้ าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลาน

กว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จ านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้

หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชน

มากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศล

อันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบ้างเดิน

ประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์

เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวัน

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่

ชีวิต) 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

  ที่พัก  SHANGRILA  HOTEL  หรือเทียบเท่า  ★★★★★ 

 

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – เจดีย์ไจ๊

กะส่าน – วัดบารมี – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 ►น าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผา 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 
 

 

ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสัน

งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระ

เจดีย์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้น

เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความ

ปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 

กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็

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  

 ►น าท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระ

นอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) พระพุทธรูป

ปรางคน์อน ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต พระที่มีตาสวยงาม

ที่สุดในพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 

108 ประการ   

 ►น าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi 

Pagoda) วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของ

พม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน

ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะด้านหลังจะ

เป็นไม้สักแกะสลักท้ังหมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จ าลอง

แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มี

ความสูงประมาณตึก 5 ชั้น นอกจากท่ีวัดจะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้ว บริเวณรอบๆ องค์พระประธานก็จะมี

พระพุทธรูปประจ าวันเกิด ให้ผู้คนได้สักการะโดยการสรงน้ า ประดุจดังสงน้ าพระในวันสงกรานต์และจ านวนครั้ง 



 

 
 

 

ที่สรงน้ าถือตามอายุ เมื่อเดินรอบๆองค์พระงาทัตจีแล้ว ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ

พุทธประวัติ มีค าบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษด้วย 

 ►น าท่านเข้าชม เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda) เจดีย์ไจ๊กะส่าน เป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่สวยงามและมี

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองย่างกุ้ง สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย์แห่งอินเดีย ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุ 16 เส้นและพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ เหมาะส าหรับการสวดมนต์และท าสมาธิให้จิตใจสงบ 

เชิญท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ►จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์

พระเกศาธาตุนี้เมื่อน ามาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกท้ังวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรม

สารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ 

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

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อ

กันหลายหลัง สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับ

พม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้า

หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:

ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์) 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

18.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UB017 

19.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ ................. 

 

 

 

 



 

 
 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรณุาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง

ทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน 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) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง)  

5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 



 

 
 

 

เดินทางข้ึนต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพ่ือให้

คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออก

เดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน  

2. ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายช่ือส 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  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ

แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน 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 าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท

พร้อมการช าระมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง 

 



 

 
 

 

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 


