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PERIOD ADL SGL SIZE FLIGHT 

04 - 05 มกราคม 2563 6,996 2,000 20 DD 

29กุมภาพันธ$-01มีนาคม 2563 6,996 2,000 20 DD 
 

 

M  Y  A  N  M  A  R   5  S T A R  2 

DAY  
1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิ�สทิธ ิ� “เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระลาภมนุ ีl เจตนุพญา l เจดยีม์หาวชิยะ l พระนอนตาหวาน l งาทตัจ ี 

เจดยีไ์จก๊ะสา่น l วดับารม ีl ขอพร “เทพทนัใจ” ณ เจดยีโ์บตาทาวน ์

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD) 

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

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ยา่งกุง้ – พระลาภมุน ี–เจดยีม์หาวชิยะ – พระนอนตาหวาน – วดัพระทอง – 
มหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบชูาสถานที?ศกัด ิ�สทิธ ิ�ของพมา่ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั �น 3 ประต ู6 
เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์(DD) ซึ�งมเีจา้หนา้ที�บรษัิทฯ 
คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เที?ยวบนิที? DD4230  
07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมา่ร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง)  
 นําทา่นนมัสการ พระลาภมนุ ีพระพทุธรปูหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha 

image) ซึ�งเป็น พระรปูที�แกะสลักจากหนิออ่นองคใ์หญท่ี�สดุของประเทศพมา่ 
สขีาวสะอาดและไมม่ตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ หนัก 600 ตัน 
เป็นพระพทุธรปูประทับนั�ง 
พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุี�อญัเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลีังกา 
ยกขึ�นหันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์
หมายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืงนอกจากนี�ยังมกีารนําหนิที�เหลอืมาสลักเป็นพระพทุธบาท 
ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลังพระพทุธรปูดว้ย  

 นําทา่นเขา้ชม เจดยีม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) 
ซึ�งป็นเจดยีท์ี�สวยงามและมคีวามสําคัญอกีองคห์นึ�งของเมอืงยา่งกุง้อยูใ่กลก้บัเจดยี์
ชเวดากอง  เป็นองคเ์จดยีท์ี�เราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้ 
โดยภายในทา่นจะไดพ้บกบัภาพเขยีนเลา่เรื�องตา่งๆของพมา่  
นอกจากนั�นยังมอีงคเ์จดยี(์จําลอง)ที�สําคัญตา่งๆในประเทศพมา่รวบรวมไวใ้หก้บัเรา



 

 

ไดช้มเปรยีบเหมอืนวา่มาที�นี�ที�เดยีวไดเ้ที�ยวครบทั�งประเทศพมา่เลย 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จ๊าทัตจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) 

นมัสการพระพทุธรปูนอนที�มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ�งเป็นพระที�มตีาสวยงามที�สดุในประเทศพมา่ 
มขีนตาที�งดงาม ชมพระบาทที�มภีาพมงคล 108 ประการ   
นําทา่นเขา้สู ่วัดพระทอง (วัดมหาเสยะ อะตุล๊ะมาลาเซง่ มหา : ยิ�งใหญ/่เสยะ : ประสบความสําเร็จ/อะตุล๊ะ : 
ไมม่ทีี�ส ิ�นสดุ/มาละ : ปราศจากโรคภัย/เซง่ : พระพทุธเจา้) หรอืที�ชาวเมยีนมารเ์รยีกวา่ “เจตนุพญาจ”ี 
หรอืวัดเจตนุพญา เป็นที�ประดษิฐานของพระพทุธรปูสํารดิที�ใหญท่ี�สดุในประเทศเมยีนมาร ์มคีวามสงูถงึ 24 
ฟตุ 9 นิ�ว มนํี�าหนักรวมถงึ 19,750 ชั�ง โดยสรา้งขึ�นเมื�อ 107 ปีที�แลว้ หรอืในปี คศ.1911 
ซึ�งผูท้ี�รเิร ิ�มสรา้งคอืพระอาจารยบ์ะ๊ดันดะ๊สากาละ ซึ�งเป็นเจา้อาวาสในบรเิวณวัดแหง่นี� 
พระอาจารยม์จีติศรัทธาที�จะสรา้งพระพทุธรปูเพื�อใหป้ระชาชนไวไ้ดส้กัการะบชูา พระอาจารยม์ลีกูศษิย ์3 
พี�นอ้ง ซึ�งเป็นทายาทของโรงสขีา้วที�ใหญท่ี�สดุของประเทศพมา่และถอืไดว้า่มฐีานะรํ�ารวย 
ทั �ง3พี�นอ้งไดม้ารว่มถวายทรัพยส์นิของตัวเองทั �งหมดเพื�อที�จะสรา้งพระพทุธรปูองคน์ี� 
แตพ่ระอาจารยค์ดิวา่ถา้ใหแ้ค ่3 พี�นอ้งก็จะถอืวา่เป็นพระพทุธเจา้ของแค ่3 พี�นอ้งนี�เทา่นั�น 
พระอาจารยเ์ลยเกดิความคดิวา่ 
บคุคลใดก็ตามที�มจีติศรัทธาในการที�จะสรา้งพระพทุธรปูไมว่า่จะมมีากหรอืนอ้ย สามารถรว่มสรา้งได ้
ทําใหม้ชีาวพทุธทั �งในและตา่งประเทศไดร้ว่มถวายของเพื�อสรา้งพระพทุธรปูองคน์ี�และใชเ้วลาในการรวบรวม
สํารดินานถงึประมาณ 9 ปี 
จากนั�นไดร้ว่มกนัหลอมพระพทุธรปูองคน์ี�จากสํารดิที�รวบรวมมาจนประสบความสําเร็จและมคีวามงดงาม 
ถงึปัจจบุนันับเป็นพระพทุธรปูสํารดิที�ใหญท่ี�สดุในประเทศเมยีนมาร ์
ชาวบา้นมคีวามเชื�อวา่ถา้ไดม้โีอกาสมาสกัการะพระพทุธรปูองคน์ี�จะทําใหม้ทีรัพยส์นิ เงนิทอง เพิ�มมากขึ�น 
★ไฮไลทข์องวัดนี�คอืใน 1 เดอืนจะมกีารลา้งหนา้พระพักตรใ์หช้าวบา้นไดม้ารว่มในพธิ ี1 ครั �ง 
ชาวบา้นเชื�อกนัวา่เมื�อไดเ้ขา้รว่มพธินีี�จะสามารถขจัดสิ�งไมด่อีอกจากชวีติ
และทําใหพ้บแตส่ิ�งที�ด ีใหม้สีขุภาพแข็งแรง.... 

 นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชื�อเดมิของเมอืงยา่งกุง้) 
แหง่ลุม่นํ�าอริะวด ี
เจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี 
มหาเจดยีท์ี�ใหญท่ี�สดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ 
สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกวา่ 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยูเ่ป็นนํ�าหนักถงึ 
1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ�าคา่ กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ 
ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 
พทุธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก 
บรเิวณทางขึ�นทั �งสี�ทศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทั�งห
ลัง ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 
เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์
จะนํามาซึ�งบญุกศุลอนัเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภัยทั �งมวล 
บา้งนั�งทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์
จากนั�นใหท้า่นชมแสงของอญัมณีที�ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป 
เชน่ สเีหลอืง, สนํี�าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานที�สําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน 
จดุที�บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้
เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล 
นอกจากนี�รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั�งแปดทศิรวม 8 องค ์
หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�าพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์



 

 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   

 �  ที?พกั  SHANGRILA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  ★★★★★ 
 

วนัที?สอง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ + เทพกระซบิ – วดังาทตัจ ี– เจดยีไ์จก๊ะสา่น – วดับารม ี– 
ตลาดสก็อต  – กรงุเทพฯ 

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์
ซึ�งบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ที�พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู 
ไดนํ้ามาเมื�อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 
เจดยีแ์หง่นี�ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเ
กศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์
และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้
ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ี�ประดับดว้ยกระเบื�องสสีนังดงาม 
และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์นําทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรอื 
พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิqสทิธิqของชาวพมา่และชาวไทย 
วธิกีารสกัการะรปูปั�นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื�อขอสิ�งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนั�นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้
แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้
จากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของนัตโบโบย ีแคน่ี�ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที�ตั �งใจไว ้
นําทา่นขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซบิ ซึ�งมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มีrยะ” 
ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค 
ที�เกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี 
ไมย่อมกนิเนื�อสตัวจ์นเมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัต 
ซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ 
การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื�นไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ 
บชูาดว้ยนํ�านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วัดงาทัตจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี�มพีระพทุธรปูที�สวยงามตามแบบฉบบัของพมา่ 
เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัที�แกะสลักจากหนิออ่นทรงเครื�องแบบกษัตรยิ ์
เครื�องทรงเป็นโลหะดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทั �งหมด สลักเป็นลวดลายตา่งๆ 
จําลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครื�องสมัยยะตะนะโบง มคีวามสงูประมาณตกึ 5 ชั �น 
นอกจากที�วัดจะมพีระประธานองคใ์หญแ่ลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมพีระพทุธรปูประจําวันเกดิ 
ใหผู้ค้นไดส้กัการะโดยการสรงนํ�า 
ประดจุดังสงนํ�าพระในวันสงกรานตแ์ละจํานวนครั �งที�สรงนํ�าถอืตามอาย ุ
เมื�อเดนิรอบๆองคพ์ระงาทัตจแีลว้ 
ทา่นสามารถชมภาพวาดบนผนังที�แสดงเรื�องราวเกี�ยวกบัพทุธประวัต ิ
มคํีาบรรยายเป็นภาษาพมา่และภาษาองักฤษดว้ย 

 นําทา่นเขา้ชม เจดยีไ์จ๊กะสา่น (kyaikkasan pagoda) เจดยีไ์จ๊กะสา่น 
เป็นอกีหนึ�งเจดยีท์ี�สวยงามและมคีณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์ตั �งอยูใ่นตัวเมอืงยา่งกุง้ สรา้งขึ�นเมื�อพทุธศักราช 
218 โดยกษัตรยิแ์หง่อนิเดยี ภายในบรรจพุระเกศาธาต ุ16 เสน้และพระธาตสุว่นอื�นๆ 32 องค ์
เหมาะสําหรับการสวดมนตแ์ละทําสมาธใิหจ้ติใจสงบ เชญิทา่นขอพรสิ�งศักดิqสทิธิqตามอธัยาศัย  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ วัดบารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที�เชื�อวา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ 

ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี�เมื�อนํามาวางบนจานแกว้ 

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัTน พญานาค 



 

 

จะสามารถเคลื�อนไหวไดอ้กีทั �งวัดนี�ยังไดช้ื�อวา่เป็นที�เก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากที�สดุดว้ยไมว่า่จะเป็นข
องพระโมคาลา  พระสารบีตุรและองคพ์ระอรหันต ์

 นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) 
เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึ�นโดยชาวสกอ๊ตในสมัยที�ยังเป็นอาณานคิมขององักฤษ 
สนิคา้ที�จําหน่ายในตลาดแหง่นี�มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครื�องเงนิ ที�มศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ อญัมณี 
หยก ผา้ทอ เสื�อผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ 
(หากซื�อสิ�นคา้หรอือญัมณีที�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�คบัคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ 
โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม 
บรษัิทขอสงวนสทิธิqคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ�นเครื�องกลบัตามวันและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

21.00 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เที�ยวบนิที� DD4239  
22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร................ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิq : 
รายการทัวรท์อ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั �นตอนการต
รวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็
นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุื�นที�ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั...กรณุาอา่นรายการและเงื?อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการ
จองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น 
และขอสงวนสทิธิqไมรั่บผดิชอบกรณีมตีัxวเครื�องบนิภายในประเทศเนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจร
าจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัxวเครื�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�ยประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีTไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ 

ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัxวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที?สนามบนิกอ่นเดนิทาง)   
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 
เดนิทางขึTนตํ?า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื?อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� 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?อสาํรองที?น ั?ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื?อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที?ยวทรปิใด, 

วนัที?ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื?อ-นามสกลุ และอื?นๆ 
เพื?อใชใ้นการจองต ัhวเครื?องบนิท ัTงส ิTน 



 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ 
หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
เง ื?อนไขยกเลกิการจอง : เนื�องจากเป็นราคาตัxวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน 
ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิqที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิq ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทั �งส ิ�น 
เง ื?อนไขและขอ้กาํหนดอื?นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 
10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  
แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใ
หค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัxวเครื�องบนิ 
ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ 
อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตัxวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 


