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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – ย่างกุง้ - เจดียเ์ยเลพญา - เจดียโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์

เวดากอง 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบนิ แอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

12.05 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย เทีย่วบนิที่ FD255 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง (ไม่มี

อาหารบนเครื่อง) 

ส าหรบัโปรแกรมที่เดินทางตัง้แต่วนัที่ 27 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป สายการบนิมีการปรบัตารางเวลาการเดินทางเป็นเวลา 

เดินทางออกจากสนามบนิดอนเมืองเวลา 11.40 น. และจะเดินทางถงึสนามบนิย่างกุง้ในเวลา 12.25 น. 

12.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 30 นาทกีรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสเิรียม (Sireum) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง 1ชม.) เมอืงแห่งน้ีเคย

เป็นเมอืงเมอืงท่าของ โปรตเุกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟลปิ เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปี พ.ศ. 2156 

ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเหน็เศษซากก าแพงสไตลลู์ซตาิ เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) ตัง้อยู่

ริมฝัง่แม่น า้ย่างกุง้ทเีชื่อมต่อกบัแม่น า้อริะวด ีน าท่านนัง่เรือชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปาง

มารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนlาอายุนบัพนัปี เป็นที่สกัการะของชาวสเิรียม เกาะน้ีไม่ว่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มวีนัน า้ท่วม

ไดท้ีบ่ริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ น าท่านสกัการะและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอปุคุปทีช่าวพม่านบัถอื ท่าน

สามารถซื้ ออาหารเพือ่เลี้ยงปลานับรอ้ยที่อยู่ในบริเวณวดัได ้น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สรา้งโดย

ทหารพนันายเพือ่บรรจุพระบรมธาตทุี่พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของ

ฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี  2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ 

ส  าริด 700 องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาลี นอกจากน้ียงัมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุทธรูปทองค า 

ประดิษฐานในวหิารดา้นขวามอืเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที่มลีกัษณะงดงามยิ่งนกั น า

ท่านสกัการะขอพร นตัโบโบยี หรือ เทพทนัใจซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว ้

บูชา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่ออธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วธิีการสกัการะเทพทนัใจ น า

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตัโบโบยี ซึ่งท่าน

จะชอบมาก (บริเวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) 

ไปใส่มอืของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็

เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวชี้ของนตัโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้น า

ท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของ

พญานาค ทีศ่รทัธาในพทุธศาสนา จนสิ้นชีวติไปกลายเป็นนตัทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้นั 

โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ และน าน า้นมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาตน้ต ารบัที่รา้น Padonmar 
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 จากนัน้น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงพม่า (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สทิธิ์

ของพม่า) เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ต ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลาง

เมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ 

ทบัทมิ นิล และบุษราคมัอกี 2,317 เมด็ มหาเจดยีช์เวดากองมี

ทองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า 

จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่

ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมาย

มหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก 

รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ย

องค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุ

เสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ

พม่า ซึ่งมที ัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากนัสกัการะท ัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปตัยกรรม

ทีส่วยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่

เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

 ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสรา้งบารมี

และสริมิงคล เป็นจุดส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานแหง่น้ี เป็นจุดที่บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึง

ไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทิศ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใคร

เกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน เพือ่ความสริมิงคลแก่ชีวติ 

 

 

 

 

ทีพ่กั Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel ระดบั4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง เจดียส์เุล – พระเจดียเ์องตอหย่า – วดังาทตัจ ี– วดัเจาทตัจ ี –พระเจดียก์าบาเอ - พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว  - พระวดั

บารมี พระเกษาธาตมุีชีวติ – กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางนมสัการ เจดียส์ุเล ที่ต ัง้อยู่ในใจกลางเมอืงย่างกุง้ ตามต านานระบวุ่าเจดยีถ์ูกสรา้งขึ้นในช่วงพระพทุธเจา้ยงัมี

พระชนมช์ีพอยู่ ท  าใหเ้จดยีอ์งคน้ี์เก่าแก่กว่า 2,500 ปี ต านานกล่าวว่า เทพ

โบโบจ ีอนัเป็นเทพารกัษป์ระจ าเมอืง ไดช้ี้ต  าแหน่งของเนินเขาสงิคุตตระซึ่ง

เป็นพื้นที่สมควรส าหรบัการประดษิฐานพระเกศธาตุ โดยต าแหน่งที่ปรากฏ

ตวัของเทพโบโบจีนัน้ก็คือต าแหน่งของเจดยีส์ุเลในปจัจุบนั จากนัน้น าท่าน

ขอพร ณ พระเจดียเ์องตอหย่า น าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี  

(Kyauk That gyi Buddha)  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มี

สญัลกัษณ์ประจ าวนัเกดิ 

วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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ความสวยงามทีสุ่ดและดวงตาสวยทีสุ่ดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ่ง อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสูงสุด 

ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดังาทตัจี (Ngar Htet Gyi) ซึ่งมพีระพธุรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพ่องาทตัจ ีแปลว่า หลวงพ่อทีสู่งเท่า

ตึก 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษตัริย ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง

ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัท ัง้หมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะ

ตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระเจดียก์าบาเอ (Kaba Aye pagoda) เมอืงย่างกุง้ เป็นเจดยีท์รงกลม ซึ่งมทีางเขา้ท ัง้หมดหา้ดา้น

ดว้ยกนั นายอูนุ นายกคนแรกของพม่า ไดส้รา้งขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ช าระพระไตรปิฎก เจดยีก์าบาเอ ถา้มองดูแลว้ก็ดูแปลก

ตาและมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดา้นใน ส่วนค าว่า กาบาเอ ในภาษาพม่านัน้ หมายถงึ โลกแห่งสนัติสุข ทีน่ี่ได ้

ถูกสรา้งขึ้นในปี 1952 เจดยีแ์ห่งน้ีเป็นที่ร าลกึถึงการประชุมประสภาสงฆร์ะดบัโลก ครัง้ที่ 6 เพือ่ใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่ชาวโลก

ของพทุธศาสนา ซึ่งจดัขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954 หลงัจากพม่าไดร้บัเอกราชจากองักฤษนัน่เอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหง

สาวด ีน าท่านชม พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shwethalyaung Buddha)มคีวามยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึ้นโดย  

พระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่างจาก

พระพทุธไสยาสนข์องไทยทีนิ่ยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพธุรูปองคน้ี์ถูก

ปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บ

พระนอนองคน้ี์ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จน

กลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปจัจบุนั อกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม ผา้ปกัพื้นเมอืง 

ผา้พมิพเ์ป็นรูปต่างๆไวเ้ป็นของฝากไดอ้กีดว้ย จากนัน้นท่านเดนิทางสู่ วดับารมี พระเกษาธาตมุีชีวติ ใหส้กัการะพระเกศาของ

พระพทุธเจา้ ที่เชื่อว่ายงัมชีีวติอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ี เมือ่น ามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคลื่อนไหวได ้อีกท ัง้วดัน้ี

ยงัไดช้ื่อว่าเป็นที่เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุ ไวม้ากทีสุ่ดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัต์

ต่างๆอกีดว้ย 

(มื้ ออาหารเยน็ อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยัที่สนามบนิ) (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

19.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาท ี 

  (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

ส าหรบัโปรแกรมที่เดินทางตัง้แต่วนัที่ 27 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป สายการบนิมีการปรบัตารางเวลาการเดินทางเป็นเวลา

เดินทางออกจากสนามบนิย่างกุง้เวลา 21.40 น. และจะเดินทางถงึสนามบนิดอนเมืองในเวลา 23.25 น. 

 

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................ 

 
อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใชบ้ริการ 
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อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีไม่เสริมเตยีง 
พกัเดี่ยว 

01 – 02 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

02 - 03 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

03 - 04 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

05 - 06 ต.ค. 62 6,999 5,999 5,999 1,900 

08 - 09 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

09 -10 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

15 – 16 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

16 – 17 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

17 – 18 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

23 – 24 ต.ค. 62 6,999 6,999 6,999 1,900 

24 – 25 ต.ค. 62 6,999 6,999 6,999 1,900 

26 – 27 ต.ค. 62 6,999 6,999 6,999 1,900 

29 – 30 ต.ค. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

30 – 31 ต.ค. 62  5,999 5,999 5,999 1,900 

31 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

05 – 06 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

06 – 07 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

07 – 08 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

12 – 13 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

13 – 14 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

16 – 17 พ.ย. 62 6,999 6,999 6,999 1,900 

19 – 20 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

20 – 21 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 
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 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

23 – 24 พ.ย. 62 6,999 6,999 6,999 1,900 

26 – 27 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

27 – 28 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

28 – 29 พ.ย. 62 5,999 5,999 5,999 1,900 

30 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 6,999 6,999 6,999 1,900 

03 – 04 ธ.ค. 62 6,599 6,599 6,599 1,900 

04 – 05 ธ.ค. 62 7,999 7,999 7,999 1,900 

10 – 11 ธ.ค. 62 7,999 7,999 7,999 1,900 

11 – 12 ธ.ค. 62 6,599 6,599 6,599 1,900 

12 – 13 ธ.ค. 62 6,599 6,599 6,599 1,900 

14 – 15 ธ.ค. 62 7,599 7,599 7,599 1,900 

17 – 18 ธ.ค. 62 6,599 6,599 6,599 1,900 

18 – 19 ธ.ค. 62 6,599 6,599 6,599 1,900 

19 – 20 ธ.ค. 62 6,599 6,599 6,599 1,900 

21 – 22 ธ.ค. 62 7,999 7,999 7,999 1,900 

24 – 25 ธ.ค. 62 6,599 6,599 6,599 1,900 

28 – 29 ธ.ค. 62 8,999 8,999 8,999 1,900 

31 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 9,999 9,999 9,999 1,900 



 

                Page 7 of 9 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง  

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน (ส าหรบักรณีที่เดินทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน โดยช าระที่สนามบนิก่อน

เดินทาง) 

1. กรณีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่านเรยีกเกบ็ค่าทปิเพิม่ 500 บาท จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน 

2. ในกรณีทผูีเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถงึ 30 ท่านเกบ็ค่าทปิเพิม่ ท่านละ 300 บาท  เป็น 1,800 บาท ต่อ 1 ท่าน 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื่อยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าค่าทวัร ์

เตม็จ านวน 

2.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
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4.อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิาร

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 


