
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  

1. นมัสการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงย่างกุง้ (1 
ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)  

2.   ขอพรเทพทันใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์ 
3.   ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสกอ๊ต 
4.   บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดื่มบนเครือ่งทัง้

ไปและกลับ  
5.   พักผ่อนก่อนขึน้เครื่อง ณ หอ้งรับรองของ

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

วนัที ่1 :  กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดยี์กาบาเอ – 
พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิ
ชยเจดยี ์– มหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัที ่2 :  เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพ
กระซบิ – วัดบารมี – ชอ้ปป้ิงตลาดส
ก็อต – กรงุเทพฯ 

 

พมา่ 
ไหวพ้ระ เสรมิบารม ี

2 วนั 1 คนื 

 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์[PG] 

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 7,900.- 



 

  

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – เจดยีก์าบาเอ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจ ี– 

มหาวชิยเจดยี ์– มหาเจดยีช์เวดากอง 

06.00 น. 
พรอ้มกันณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมี

เจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสักการะ พระเจดยีก์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมมีทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุกดา้นจะมี

พระพุทธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทักษิณมพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค าองคเ์ล็กๆอกี 28 องคแ์ทน

อดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค ์มคีวามสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้งโดยนาย

อนุูนายกคนแรกของพม่าเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และ

อทุศิพระเจดยีอ์งคน์ีเ้พือ่ใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลกภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาต ุ

มีพระอรหันต์สาวกองคส์ าคัญสององค์มีพระพุทธรูปองค์พระประธานทีอ่ยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงิน

บรสิทุธิม์นี ้าหนักกวา่ 500 กโิลกรัม 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่ี

ความสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ 
อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระ

บาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับ
ศลิปะของไทย 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซึง่มพีระพุทธรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพ่องาทัตจ ีแปลวา่ หลวง
พ่อทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์

 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่17-18, 24-25 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-1 ม.ิย. 62 7,900.- 

วนัที ่8-9, 15-16, 22-23, 29-30 ม.ิย. 62 

วนัที ่5-6, 6-7, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21, 26-27 ก.ค. 62 

วนัที ่2-3, 3-4, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.–1 ก.ย. 62 

วนัที ่11-12 ส.ค. 62 

วนัที ่6-7, 7-8, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62 

8,900.- 

8,900.- 

8,900.- 

9,900.- 

8,900.- 



 

  

 

 

 

 

เครื่องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื่องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด และสลักป็นลวด
ลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย)์ 

 
จากนัน้น าทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยู่ตดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยี์

ถูกสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.2523 มคีวามเชือ่ของชาวเมอืงวา่ มพีระเกศาธาตอุกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์ี

หอ้งโถงที่ใหญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของ
พระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพุทธรูป 8 องค ์จงึท าใหท้ีม่หาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นทีนั่บถอืของ

ชาวเมอืง และนักเทีย่วมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากนัอย่างเนอืงแน่น 
 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยี์ทองค าที่

งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด 

ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถึง 

1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค าที่

ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ใน

ธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้

ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี 

และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน

สกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่า

อศัจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆ ทีเ่รียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี์ ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุ

วณัณะทณัฑงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ 

ตะตยิงั  กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  

ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตุโย อะหงั วนัทามทิูระโต  

ฯ 

 

ค า่ 

เขา้พกั 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเขา้สูท่ี ่พกั BEST WESTERN GREEN HILL หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 4 ดาว) 

วนัที ่2 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – วดับารม ี– ชอ้ปป้ิงตลาดส

ก็อต – กรงุเทพฯ           

เชา้ 

 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บ

ตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคัญ
อืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่า

ชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้

เมือ่พม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาใน

อนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 
พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรียและแอลเบริ์ต  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น 



 

  

นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่
อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าทา่น  

สักการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิ

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่

ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การบชูานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ และบชูาดว้ย

มะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยังนยิมบชูาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทั ้ง

ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระกนัทัว่ไป 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้องคพ์ระ

เกศาธาตุ เมื่อน ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลื่อนไหวได ้และที่วัดยังเป็นที่เก็บพระบรม

สารรีกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ!!เมนูเป็ดปกักิง่และสลดักุง้มงักร) 

บา่ย 

 

 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองทีต่ลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็น

อาณานิคมของประเทศอังกฤษใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพื้นเมอืงมากมายใน

ราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลักพระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมอืง เครื่องเงนิ 

ไข่มุก และหยกพม่า***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมกีาร

เปลีย่นแปลง) จะเปลีย่นแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไปยงัหา้งสรรพสนิคา้ของย่างกุง้

แทน** 

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอร์แอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่PG704 (มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
โปรแกรม : พมา่ ไหวพ้ระ เสรมิบารม3ี วนั 2 คนื โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(PG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตัว๋ 

17-18 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

 24-25 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

25-26 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

31 พ.ค.-01 ม.ิย. 62 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

08-09 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

15-16 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

22-23 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 



 

  

29-30 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

05-06 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

12-13 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

19-20 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

26-27 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

02-03 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

03-04 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

11-12 สงิหาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 1,500.- 5,000.- 

16-17 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

17-18 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

23-24 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

24-25 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

30-31 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

31 สงิหาคม - 01 กนัยายน 
2562 

8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

07-08 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

14-15 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

21-22 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

27-28 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

28-29 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ทา่น *** 



 

  

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิเต็มจ านวนคา่ทวัร ์บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

2.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 



 

  

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [บางกอกแอรเ์วย ์20 กโิลกรัม / มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 กโิลกรัม 

/ นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบ

ละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 


