
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
07.30  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบิน 

MYANMAR AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
10.40   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
11.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ย 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนกูุง้แมนํ่า้เผาทา่นละ 1 ตวั (1)  

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืง หงสาวด ีซึง่อยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัมหาเจดยี ์เป็นเจดยีอ์งใหญ่สงูเด่นตระหง่านอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืง ฐานเป็นรูปทรงปิ

รามดิแปดเหลีย่ม ตัวของเจดมีลีักษณะเป็นฐานทรงแปดเหลีย่มสขีาว ซอ้นกนัสงู 9 ชัน้ สว่นบนเป็นองคเ์จดยีฐ์าน

ทรงกลมสทีอง ตามประวัตเิลา่วา่ พระเจา้บเุรงนองทรงไดส้รา้งไวเ้จดยีน์ี้ไวเ้พือ่บรรจุพระเขีย้วแกว้ทีไ่ดม้าจากศรี

ลังกา ลักษณะหนา้ตาของเจดยีน์ี ้คลา้ยกบั “เจดยีภ์เูขาทอง” พระเจา้บเุรงนองทรงไดส้รา้งไวท้ีก่รุงศรอียธุยาเมือ่

คราวเสยีกรงุ 

นําท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกว่า พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คู่บา้นคู่เมอืงทีสู่ง

ที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ใน

สมยักอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้

พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ี

ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดยีอ์งคน์ี ้ 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ–  ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – เมอืงยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดั
มหาเจดยี ์– เจดยีช์เวมอดอวห์รอืพระมหาเจดยีม์ุเตา – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว – พระเจดยี ์
ไจปุ๊่ น – เมอืงยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (-/L/D) 

 



 

 

 
 

หลังจากนัน้นําทา่นนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้

ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง   

 

                   
 

นําชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระ

สมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้

โกนาคม ์(ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกสุันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสี่

สาวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ  

 



 

 

 
 

เดนิทางกลับตามเสน้ทางเดมิ นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงของพม่า 

ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กนัวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวน 

8 เสน้ บนยอดสุดของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสุดมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต 

และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่และชาวต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวัน

และกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มี

จํานวนมหาศาลกวา่ทองคําทีเ่กบ็อยูท่ีธ่นาคารชาตอิงักฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก 

 (สถานทีสํ่าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่าน

สามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละ

สริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็

ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์

ชา้งมี

งา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว 

หนหูาง

ส ัน้ พญานาค 

 
 
 

ณ วั ด แห่ งนี้ ยั ง มีส ิ่ง ศั ก ดิ์ส ิท ธิ์อื่ น  ๆ  อีก ม ากมาย
นอกเหนือจากองค์เจดยีช์เวดากอง อกีจุดทีเ่ป็นทีน่ิยมนัน้ก็คือ 
องคแ์มย่ักษ์โดยวธิกีารสักการะนัน้ทําไดโ้ดยการจุดบหุรี ่1 มวน 
ใหก้บัองคแ์มย่กัษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสลดักุง้
มงักร/เป็ดปกักิง่ (2) 

พกัที ่ TRYP HOTEL/ GRAND UNITED HOTEL หรอืระดบั
เทยีบเทา่ 

 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังจากนัน้นําท่านร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตุขึน้เทนิบนศรษีะที ่เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สูง 34 
เมตร ภายในบรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็นที่ประดษิฐาน
พระพทุธรปูเงนิหนัก 500 กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์งัมหีอ้งประชมุใหญ ่บรรจคุนกวา่ 10,000 คน สรา้ง
เป็นลักษณะคลา้ยถ้ําเรยีกวา่ “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หนิ” เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-
2495 โดยอนุู นายกรัฐมนตรคีนแรกของพมา่ สําหรับเป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่6 ในปี พ.ศ.2497-
2499 และเพือ่อทุศิเป็นกศุลเพือ่ใหเ้กดิความสันตสิขุแด่มวลมนุษยต์ามความหมายของชือ่ “เจดยีค์าบาเอ” ซึง่
แปลวา่ “สนัตภิาพโลก” ทัง้นีม้คํีาร่ําลอืวา่อนุูสรา้งเจดยีแ์หง่นีต้ามบญัชาของชปีะขาวทีแ่สดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้ง
ใหอ้นุูทํานุบํารงุพระพทุธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้รว่มพธิอีาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
 

 

วนัทีส่อง เจดคีาบาเอ – รว่มพธิเีทนิพระธาต ุ– เจดยีเ์จา๊ทตัจหีรอืพระนอนตาหวาน – พระเจดยีโ์บตะทาวน ์– 

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – วดัพระหนิอ่อน – สนามบนิย่างกุ ้ง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – 

กรงุเทพฯ  

 



 

 

นําทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมี

ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็น

ศลิปะพมา่ทีง่ดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

 

 
 

จากนัน้นําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตุกอ่นทีนํ่าไปบรรจุใน พระเจดยีช์

เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถกูอญัเชญิขึน้จากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแหง่นีก้อ่น พระ

เจดยีแ์หง่นีไ้ดถ้กู ทําลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมคีวามแตกต่าง

กบัพระเจดยีท์ั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระ

บรมธาตุไวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดนํ้าทองคําและ

ของมคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 

นําทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่ว่า อธฐิาน

สิง่ใดจะสมความปรารถนา  

  

จากนัน้สักการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามตํานานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคทีเ่กดิความ

ศรัทธาในพทุธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเนื้อสัตวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพ

บชูามานานแลว้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 
 

 
 
นําทา่นสกัการะ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึง่เป็นพระพุทธรูปที ่แกะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่มี
น้ําหนักถงึ 60 ตัน สงู 37 ฟตุ แกะสลักโดยชา่งชาวเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่ถอืวา่เป็นชา่งฝีมอืดทีีส่ดุของพมา่  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  



 

 

16.30   นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่8M331  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.15  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************************************* 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กม/ีไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํา่กวา่11
ปี) 

พกัเดีย้ว 
ราคาไม่
รวมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

17 – 18 พฤษภาคม 2562 7,999 7,999 1,500 4,599 

25 – 26 พฤษภาคม 2562 7,999 7,999 1,500 4,599 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 
คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 
เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิาร  

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนั
ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้



 

 

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดั
จํานวน  
3.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 
กอ้น 
3.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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