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Period ADL SGL Size Flight 
13-14 กรกฏาคม 2562 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,996 2,500 30 UB 
20-21 กรกฎาคม 2562 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,996 2,500 30 UB 
27-28 กรกฎาคม 2562  (เสาร ์- อาทติย ์) 6,996 2,500 30 UB 

3-4 สงิหาคม 2562 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,996 2,500 30 UB 
10-11 สงิหาคม 2562 (เสาร ์- อาทติย ์) 6,996 2,500 30 UB 
17-18 สงิหาคม 2562 (เสาร-์อาทติย)์ 6,996 2,500 30 UB 
24-25 สงิหาคม 2562 (เสาร-์อาทติย)์ 6,996 2,500 30 UB 

31สงิหาคม-1กนัยายน2562 (เสาร-์อาทติย)์ 6,996 2,500 30 UB 
*** กรณุาสอบถามที+น ั+งทกุคร ั,งกอ่นจองทวัร ์*** 



 

 

Premium Myanmar Yangon 2 วนั 1 
คนื 

พระลาภมนุlีพระเขี,ยวแกว้จฬุามณีlเจดยีม์หาวชิยะlพระนอนตาหวานlงาทตัจlีเจดยีก์าบาเอlวดับารม ี

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิLสทิธิL “เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร   นตัโบโบจ ี(เทพทนัใจ) . . . อะมาดอวเ์มีRยะ (เทพกระซบิ)   

 � ที+พกัระดบั 5 ดาว ★★★★★ / เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ั+นแนลแอรไ์ลน ์(UB) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนื+องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี,ไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระลาภมุน ี– วดัพระเขี,ยวแกว้จุฬามณี – เจดยีม์หาวชิยะ – มหาเจดยีช์เวดา
กอง 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั "น 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์
เนชั&นแนลแอรไ์ลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K ซึ&งมีเจา้หนา้ที&บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื&องสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทาง  

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นชั&นแนลแอรไ์ลน ์(UB) เที&ยวบนิที& UB020 
10.50 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิ&นที&เมยีนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึ&งชั&วโมง)  
เที&ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ► นําท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel 

Buddha image) ซึ&งเป็น พระรูปที&แกะสลักจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ที&สดุของประเทศ
พม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตําหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็น
พระพุทธรูปประทับนั&ง พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตทุี&อัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลีังกา ยกขึ"นหัน
ฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืงนอกจากนี"ยังมกีารนําหนิที&เหลอื
มาสลักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลังพระพทุธรปูดว้ย 
►นําทา่นเดนิทางเขา้ชม วัดพระเขี"ยวแกว้จฬุามณี (Buddha Tooth Relic Pagada) 
จําลองมาจากประเทศจีนสรา้งขึ"นเพื&อประดิษฐานพระเขี"ยวแกว้ ชมเจดีย์ทรง
ปราสาทแปดเหลี&ยม ปลายยอดเจดยีป์ระดับดว้ยทองคําแทอ้รา่มตา กลางโถงเจดยี์
เป็นที&ประดษิฐานของพระเขี"ยวแกว้องคจํ์าลอง หรอืพระทันตธาตโุดยบรรจุอยูใ่นโถ
แกว้ ซึ&งตั "งอยู่บนบษุบกสทีองรายรอบดว้ยพระพุทธรูปสทีองปางตา่ง ๆ แลว้ลอ้มดว้ยราวเหล็กอกีชั "นหนึ&ง ยก
ฝ่าพระหัตถห์ันออกจากองคม์คีวามหมาย คอื การไลศ่ัตร ูพรอ้มประทานความเจรญิรุง่เรอืงใหแ้กเ่มอืง  

 ►นําทา่นเขา้ชม เจดยีม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึ&งป็นเจดยีท์ี&สวยงามและมคีวามสําคัญ
อกีองคห์นึ&งของเมอืงยา่งกุง้อยูใ่กลก้ับเจดยีช์เวดากอง  เป็นองคเ์จดยีท์ี&เราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองค์
เจดยีไ์ด ้ โดยภายในทา่นจะไดพ้บกับภาพเขยีนเลา่เรื&องตา่งๆของพมา่  นอกจากนั"นยังมอีงคเ์จดยี(์จําลอง)ที&



 

สําคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไวใ้หเ้ราไดช้มเปรยีบเหมอืนว่ามาที&นี&ที&เดยีวไดเ้ที&ยวครบทั"งประเทศพม่า
เลย 

 ►นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทอง
แห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ (ชื&อเดมิของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มนํ"าอริะวดี เจดีย์
ทองคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ี&ใหญท่ี&สดุ
ของประเทศพม่า มีความสูงถงึ 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื&อกว่า 
2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ" าหนักถึง 1100 
กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีลํ"าค่า กว่า 5,548 เม็ด 
รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับ
แรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณทางขึ"นทั "งสี&ทศิจะมวีหิารโถง
สรา้งดว้ยเครื&องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั"งหลัง 
ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญ
และชาวพม่าถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะนํามาซึ&งบญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลุดพน้
ทุกขโ์ศกโรคภัยทั "งมวล บา้งนั&งทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประคํา และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์
จากนั"นใหท้า่นชมแสงของอัญมณีที&ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป 
เชน่ สเีหลอืง, สนํี"าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานที&สําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุด
ที&บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพื&อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง 
ณ ลานอธษิฐานเพื&อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี"รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั"ง
แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ"าพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

คํ&า  � รับประทานอาหารคํ&า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  *บฟุเฟ่ตอ์าหารทะเล                                              

 � ที+พกั  GRAND MERCURE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  ★★★★★ 
 

วนัที+สอง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – วดังาทตัจ ี– 
พระเจดยีก์าบาเอ – วดับารม ี– กรงุเทพฯ 

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 ►นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซึ&งบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ที&พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ได ้

นํามาเมื&อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นี"ถกูระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สํารดิ 
700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้
ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี&ประดับดว้ยกระเบื"องสสีันงดงาม และมมีุมสําหรับ
ฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์นําท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื เทพทันใจ เทพ
เจา้ศักดิmสทิธิmของชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปั"นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี 
เพื&อขอสิ&งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนั"นก็ใหเ้อา
เงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ 
เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั"นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ"วชี"ของนัตโบโบย ีแค่นี"ท่านก็จะสมตามความปราถนาที&
ตั "งใจไว ้นําท่านขา้มฝั&งถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึ&งมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มีp ยะ” ตามตํานานกล่าววา่ นางเป็น
ธดิาของพญานาค ที&เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื"อสัตวจ์นเมื&อสิ"นชวีติไป
กลายเป็นนัต ซึ&งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคน
อื&นไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ"านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 ► นําท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk 
Htatgyi Buddha) พระพุทธรูปปรางค์นอน ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต พระที&มีตา
สวยงามที&สดุในพมา่ มขีนตาที&งดงาม ชมพระบาทที&มภีาพมงคล 108 ประการ   

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ั,น พญานาค 



 

 ► นําท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี"มีพระพุทธรูปที&
สวยงามตามแบบฉบับของพมา่ เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัที&แกะสลักจากหนิออ่น
ทรงเครื&องแบบกษัตรยิ ์เครื&องทรงเป็นโลหะดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทั "งหมด 
สลักเป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรปูทรงเครื&องสมัยยะตะนะโบง มี
ความสงูประมาณตกึ 5 ชั "น นอกจากที&วัดจะมพีระประธานองคใ์หญแ่ลว้ บรเิวณรอบๆ 
องคพ์ระประธานก็จะมพีระพุทธรูปประจําวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้ักการะโดยการสรงนํ"า ประดุจดังสงนํ"าพระในวัน
สงกรานตแ์ละจํานวนครั "งที&สรงนํ"าถอืตามอาย ุเมื&อเดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจแีลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบน
ผนังที&แสดงเรื&องราวเกี&ยวกบัพทุธประวัต ิมคํีาบรรยายเป็นภาษาพมา่และภาษาองักฤษดว้ย 

 ►นําท่านเขา้ชม พระเจดยีก์าบาเอ (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดยีท์รงกลมอยู่ใน
ยา่งกุง้ มคีวามสงูและเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรม
ธาตุ มพีระอรหันตส์าวกองคสํ์าคัญสององค ์พระเจดยีก์าบาเอนั"นมทีางเขา้ทั "งหมด
หา้ดา้น ทุกดา้นมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ย
ทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทั "ง 28 องค ์ที&อบุัตขิ ึ"น
ในโลกนี" สว่นพระพุทธรปูองคพ์ระประธานที&อยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิmมนํี"าหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม นายอนุู
นายกคนแรกของพมา่ ไดส้รา้งขึ"นเพื&อใชเ้ป็นสถานที&ชําระพระไตรปิฎก คําวา่ กาบาเอ ในภาษาพมา่ หมายถงึ 
โลกแห่งสันติสุข สรา้งขึ"นในปี 1952 เจดีย์แห่งนี"เป็นที&รําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ์ระดับโลก ครั "ง
ที& 6 เพื&อใหบ้ังเกดิสันตสิขุแกช่าวโลกของพุทธศาสนา ซึ&งจัดขึ"นอย่างยิ&งใหญ่ในปี 1954 หลังจากพม่าไดรั้บ
เอกราชจากองักฤษ. 

เที&ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ►จากนั"นนําทา่นเดนิทางสู ่ วัดบารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที&เชื&อวา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองค์

พระเกศาธาตนุี"เมื&อนํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลื&อนไหวไดอ้กีทั "งวัดนี"ยังไดช้ื&อวา่เป็นที&เก็บองคพ์ระบรม
สารรีกิธาตไุวม้ากที&สดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต ์
►นําท่านอสิระชอ้ปปิ" ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) 
เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ"นโดยชาวสก๊อตในสมัยที&ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะ
อาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที&จําหน่ายในตลาดแห่งนี"มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครื&องเงนิ ที&มศีลิปะผสม
ระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื"อผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ 
(หากซื"อสิ"นคา้หรอือัญมณีที&มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครั "ง เนื&องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ 
หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื&อทําการเชค็อนิกอ่นขึ"นเครื&องประมาณ 2-3 ชม.เพื&อหลกีเลี&ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที&อาจเกดิขึ"น 
เชน่ สภาพการจราจรที&คับคั&ง,สภาพอากาศและอื&นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ
บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิmคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ"นเครื&องกลับตามวันและเวลาเที&ยวบนิที&ระบุ
ในรายการทัวร.์ 

18.00 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นชั&นแนลแอรไ์ลน ์ เที&ยวบนิที& UB017 
19.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร ................. 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิm : รายการทัวรท์่องเที&ยวสามารถเปลี&ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื&องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,
การเมือง,สายการบนิ,ขั "นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื&นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท
(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี&ยนตามความเหมาะสม ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่ับสภาพการจราจร,การตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื&นที&ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณา
อา่นรายการและเงื+อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั"นจะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิท
หากเกดิความเสยีหายใดๆขึ"น และขอสงวนสทิธิmไมรั่บผดิชอบกรณีมตีัyวเครื&องบนิภายในประเทศเนื&องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอื
สาเหตอุนัเนื&องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัyวเครื&องบนิไป-กลบัตามรายการที&ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ"ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที&พักตามที&ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการที&ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที&ระบ ุ  



 

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ&น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี"ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที&ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี,ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื&องดื&ม ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ที&มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที&กระเป๋าสมัภาระที&มนํี"าหนักเกนิกวา่ที&สายการบนินั"นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ"ามัน ที&สายการบนิเรยีกเก็บเพิ&ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัyวเครื&องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที+สนามบนิกอ่นเดนิทาง)  
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7 % และภาษีหกั ณ ที&จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ,นตํ+า 20 ทา่น หากตํ&ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีี&จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการงดออกเดนิทางและเลื&อนการเดนิทางไปในวันอื&นตอ่ไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื+อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมชํ่าระตามที&กําหนด ขออนุญาตตดัที&นั&งใหล้กูคา้ทา่นอื&นที&รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื&อนไข 
• เมื&อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั "งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื&อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที&ไดร้ะบไุวทั้ "งหมดนี"แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื+อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชื+อสํารองที+น ั+ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื+อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเที+ยวทรปิใด, วนัที+ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิLไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื+อ-นามสกุล และอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจอง
ต ัuวเครื+องบนิท ั,งส ิ,น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ"นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ&า 2 หนา้ หากไมม่ั&นใจโปรด
สอบถาม 
เง ื+อนไขยกเลกิการจอง : เนื&องจากเป็นราคาตัyวเครื&องบนิโปรโมชั&น เมื&อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื&อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  
และกรณีที&กองตรวจคนเขา้เมอืงทั "งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที&ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิmที&จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั "งส ิ"น  รวมถงึ เมื&อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ&ง หรอืไม่เดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิm ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั "งส ิ"น 
เง ื+อนไขและขอ้กาํหนดอื+นๆ 
1. ทัวรน์ี"สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั"น 
2. ทัวรน์ี"เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั "งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง

ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั "งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที&มนัีกท่องเที&ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที&ยวหรอืเอเจนซี&

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่  แตห่ากทาง
นักทอ่งเที&ยวทกุทา่นยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดี
ที&จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง และอื&นๆ เพื&อใชใ้น
การจองตัyวเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั "งนี" บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที&ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ"นของนักท่องเที&ยวที&มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 
เปลี&ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี"คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั"น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ&มขึ"น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัyวเครื&องบนิ ค่าภาษีเชื"อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับ
เทา่นั"น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตวัขึ"นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ"น และรวมกันทกุชิ"นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร 

โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบ
เทา่นั"น ถา้สิ&งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นั"น  

2.สิ&งของที&มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั"น  



 

 

 


