
PERIOD ADL SGL Size Flight 
31สิงหาคม-1กันยายน2562 (เสาร-์อาทติย์) 6,996 2,500 30 UB 

07 – 08 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 30 UB 
14 – 15 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 30 UB 
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21 – 22 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 30 UB 
28 – 29 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 30 UB 
05 – 06 ตุลาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 7,777 2,500 20 UB 
19 - 20 ตุลาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 7,777 2,500 20 UB 
26 - 27 ตุลาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 7,777 2,500 20 UB 

 
Premium Myanmar Yangon 2 วัน 1 คืน 

พระลาภมุนีlพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีlเจดียม์หาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดยี์กาบาเอlวัดบารม ี

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศักดิ์สิทธิ์ “เจดยี์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า 

ขอพร   นัตโบโบจี (เทพทนัใจ) . . . อะมาดอว์เมี๊ยะ (เทพกระซิบ)   

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

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

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน เมียนมาร์ เนช่ัน

แนลแอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง  

10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน ์(UB) เที่ยวบินที ่UB020 

10.50 น. ถึง สนามบินมงิกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลา

ท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 ►นำท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel 

Buddha image) ซึ่งเป็น พระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญท่ี่สุดของประเทศพม่า 

สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูป

ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารรีิกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีการนำหินที่

เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย 

►นำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี (Buddha Tooth Relic Pagada) จำลองมาจากประเทศจีน

สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ชมเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้อร่าม

ตา กลางโถงเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วองค์จำลอง หรือพระทันตธาตุโดยบรรจุอยู่ในโถแก้ว ซึ่งตั้งอยู่บน

บุษบกสีทองรายรอบด้วยพระพุทธรูปสีทองปางต่าง ๆ แลว้ล้อมด้วยราวเหล็กอีกช้ันหนึ่ง ยกฝ่าพระหัตถ์หันออกจาก

องค์มีความหมาย คือ การไลศ่ัตรู พร้อมประทานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมือง  

 ►นำท่านเข้าชม เจดีย์มหาวิชยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์

หนึ่งของเมืองย่างกุ้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง  เป็นองค์เจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปเดินชมด้านในองค์เจดีย์ได้  โดย

ภายในท่านจะได้พบกับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า  นอกจากนั้นยังมีองค์เจดีย์(จำลอง)ที่สำคัญตา่งๆในประเทศ

พม่ารวบรวมไว้ให้เราได้ชมเปรียบเหมือนว่ามาที่นี่ที่เดียวได้เที่ยวครบทั้งประเทศพม่าเลย 

 ►นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่ง

เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำ

คู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญท่ี่สุดของประเทศ

พม่า มีความสงูถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหา

เจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กโิลกรัม ยอดฉตัรประดับ

ประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บน

ยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้

จำนวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจก

ทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการ

กราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่ง

ทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำ และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น 

(สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำ

ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล 

นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำ

พระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  *บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล                                              

  ที่พัก  GRAND MERCURE HOTEL  หรือเทียบเทา่  ★★★★★ 

 

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ี(พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กา

บาเอ – วัดบารม ี– กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 ►นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมา

เมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถกูระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง

พบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง 

เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ 

ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึก

สมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ

มะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้

ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสม

ตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้ นำท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนาน

กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศลี ไม่ยอมกินเนือ้สัตว์จนเมื่อ

สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้าม

คนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

 ►นำท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 

Buddha) พระพุทธรูปปรางค์นอน ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต พระที่มีตาสวยงามที่สุดใน

พม่า มีขนตาทีง่ดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ   

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 ►นำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงาม

ตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรง

เครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด สลักเป็น

ลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชัน้ นอกจากที่วัด

จะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้ว บริเวณรอบๆ องค์พระประธานก็จะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิด ให้ผู้คนได้สักการะโดย

การสรงน้ำ ประดุจดังสงน้ำพระในวันสงกรานต์และจำนวนครั้งที่สรงน้ำถือตามอายุ เมื่อเดินรอบๆองค์พระงาทัตจแีล้ว 

ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรือ่งราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีคำบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ

ด้วย 

 ►นำท่านเข้าชม พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye pagoda)  เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในยา่ง

กุ้ง มีความสูงและเส้นผ่าศูนยก์ลาง 34 เมตร ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาต ุมี

พระอรหันต์สาวกองค์สำคัญสององค์ พระเจดีย์กาบาเอนั้นมีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุก

ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพทุธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค ์แทนอดีตสาวก

ของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ส่วนพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มี

น้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม นายอูนุนายกคนแรกของพม่า ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก คำว่า กา

บาเอ ในภาษาพม่า หมายถึง โลกแห่งสันติสขุ สร้างขึ้นในป ี1952 เจดีย์แห่งนี้เป็นที่รำลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ์

ระดับโลก ครั้งที ่6 เพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญใ่นปี 1954 หลังจากพม่า

ได้รับเอกราชจากอังกฤษ. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ►จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดบารม ีให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระ

เกศาธาตุน้ีเมื่อนำมาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ช่ือว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุ

ไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต ์

►นำท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลาย

หลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด 

งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีทีม่ีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปดิ

ทุกวันจันทร)์ 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษทัขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

18.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มาร์เนช่ันแนลแอร์ไลน์  เที่ยวบินที ่UB017 

19.30 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ ................. 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวรห์รือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีต๋ัวเครื่องบิน

ภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการ

บิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเปา๋สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ชำระทีส่นามบนิก่อนเดินทาง)  

× ค่าทิปหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทีจ่ะชำระค่าบริการเพ่ิมเพื่อให้คณะ

เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ

เลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน: 

 ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบชุื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ต์ชื่อพร้อมยืนยันวา่ต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอ

คืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด

การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไมว่่า

กรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

เงื่อนไขและขอ้กำหนดอื่นๆ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

1. ทัวร์นี้สำหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ

เดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีทีจ่ะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 

และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ

ชำระมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 

ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

ข้อแนะนำก่อนการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมซีิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 


