
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR 
 

สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง 
 

 ไหว้พระ 7 วดั : เจดีย์โบตาทอง เทพทนัใจ เทพกระซิบ : มหาเจดีย์ชเวดากอง : วดังาทตัจี : พระนอนตาหวาน :  
วดัไจ้กะล้อ :  วดัโกทตัจี : มหาวิชยเจดีย์  ➢ 

☺ อิ่มอร่อยกบัเมนพิูเศษ !!  เป็ดปักก่ิงย่างชัน้ดี // กุ้งแม่น า้ย่าง ☺ 



 
 

☺รายการทวัร☺์ 

วนัท่ี รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พกั 

1 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดย์ีโบตาทาวน์ –  

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจ้กะเลาะ –  

มหาวชิยเจดย์ี – วดัโกทตัจี – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
 ✓  ----------- 

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจงึใช้ราคาเด็ก 

วันเดินทาง ราคาท่านละ GROUP SIZE 

03 เมษายน 2563 (วนัศกุร์) 4,499 บาท 24+1 

05 เมษายน 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

08 เมษายน 2563 (วนัพธุ) 3,399 บาท 24+1 

09 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 3,399 บาท 24+1 

22 เมษายน 2563 (วนัพธุ) 3,399 บาท 24+1 

23 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 4,499 บาท 24+1 

24 เมษายน 2563 (วนัศกุร์) 4,499 บาท 24+1 

30 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 3,399 บาท 24+1 

05 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 3,399 บาท 24+1 

07 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

08 พฤษภาคม 2563 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

10 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

12 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 2,999 บาท 24+1 

13 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

14 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

16 พฤษภาคม 2563 (วนัเสาร์) 4,999 บาท 24+1 

17 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

20 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

21 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

22 พฤษภาคม 2563 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

24 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

26 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 2,999 บาท 24+1 

27 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 



28 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

30 พฤษภาคม 2563 (เสาร์) 4,999 บาท 24+1 

01 มิถุนายน 2563 (วนัจนัทร์) 3,399 บาท 24+1 
03 มิถุนายน 2563 

**วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
(วนัพธุ) 4,999 บาท 24+1 

04 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

10 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

11 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

13 มิถุนายน 2563 (เสาร์) 4,999 บาท 24+1 

17 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

19 มิถุนายน 2563 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

24 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

25 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 
 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทนัใจ –  
                     เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจ้กะเลาะ – มหาวิชยเจดีย์ – วดัโกทตัจี –  
                     ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แถว 6-7       

สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและที่นัง่ก่อน
ออกเดินทาง 

06.20 น. น าท่านเดินทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน DD4230  
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
☺ สนามบินย่างกุ้งตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองย่างกุ้ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศลุกากรแล้ว น าท่านเดินทางสูต่วัเมืองย่างกุ้งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า) 
เป็นเจดีย์ทองค าสีทองเหลืองอร่าม อยู่บนเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีต านานเลา่ว่า เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แต่พทุธกาล เมื่อ
สองพี่น้องตะปสุสะและภลัลิกะ เดินทางไปค้าขายท่ีอินเดียและเกิดความเลื่อมใส
ในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคู่แรกในพระพทุธศาสนา 



พระพทุธเจ้าจึงประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจึงน ากลบัมาประดิษฐานที่เมืองย่างกุ้งหรือเมืองอสิตนัชนะ โอกาละใน
อดีต และบรรจใุนเจดีย์สงูเพียง 9 เมตรที่ท าจาก ทอง เงิน ดีบุก ทองแดงตะกัว่ หินอ่อน และเหล็ก ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินเมือง
มอญและพม่าหลายองค์ได้เสด็จมาบรูณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์ถึง 7 ครัง้ เช่น พระนางชินซอว์บู (Queen Shin Sawbu) 
แห่งหงสาวดี ได้ถวายทองค าแท้เท่าน า้หนกัพระองค์ตีเป็นแผ่นทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) 
ราชบตุรเขยของพระองค์ ส่วนในพระเจ้ามินดงแห่งมณัฑะเลย์ก็ทรงบรูณะยอดฉตัรใหม่แทนยอดฉตัรเก่าที่หกัลงมาเพราะ
เหตกุารณ์แผ่นดินไหว ท าให้ปัจจุบนัเจดีย์ชเวดากองมีความสงูถึง 122 เมตร ว่ากนัว่า บนยอดฉัตรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิล
จินดาและอญัมณีที่มีค่ามหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้อย่างชดัเจนในยามค ่าคืน 
******************************************************************************** 
การเที่ยวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลือกเดิน
ขึน้ลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แต่ละทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอย่างดี เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัว่า
สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่งกว่า สมกบัน า้หนักทองค าที่ห่อหุ้มองค์เจดีย์อยู่ 1,100 กิโลกรัม และเป็นที่มาของ
ความหมายชเวดากองที่แปลว่า ทองแห่งเมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยู่ด้านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้างที่กษัตริย์ทกุพระองค์ของพม่าต้องมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุที่ผู้คน
นิยมมากราบไหว้บชูาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเข่าหนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวด
มนต์ตัง้ใจอธิฐานเพื่อขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา  
➢นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค์  ท่านสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองได้ตามจดุ โดยแต่ละจดุจะมีป้ายแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณ์ประจ าวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจ าวนัเกิดให้อย่างชดัเจน 

 
 เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลว่า ทหาร 1,000 นาย โดยมี
ความเชื่อเล่าต่อๆกนัมาว่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วพระเจ้าโอกะลาปะ
กษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธัง สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนงั ธาตโุย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธัสสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



(สารีริกธาต)ุ ที่อนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ 
บริเวณนี ้เพื่อน าไปบรรจไุว้ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจเุส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนัเวลาผ่านไป ได้มีการ
บรูณะซ่อมแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ที่ 2  ซึง่ปรากฏว่า ไปพบของมีค่าหลายอย่างภายในเจดีย์ จึง
สร้างโครงสร้างใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 และได้น าพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพื่อให้พทุธศาสนิกชนได้
สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้สามารถเดินชมความ
สวยงามของเจดีย์อีกด้วย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึ่งในนตัที่ชาวพม่านบัถือมากที่สดุซึง่ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยที่
เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอสิ่งที่ตนปรารถนา 
➢วธีิสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเร่ืองของสกัการะอยู่ด้านหน้าของวดั  
ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแห่งชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิ่งของเหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่นิยม น ามา
ถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมน า ธนบตัร 2 ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกนั 2 ใบ น าไปเสียบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างที่ชี ้
ตรงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปที่นิว้ชีม้ือที่เทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิ่งที่ตนเองปรารถนา  
เมื่อเสร็จแล้วจึงดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสิริมงคล  
(วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะได้มาก
ที่สุด) 
 เทพกระซิบ ตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้ามเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 37 
ตนที่ชาวพม่าเคารพนบัถือมาก มีต านานเลา่ว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิด
ศรัทธาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่รับประทานเนือ้สตัว์ หลงัจาก
นางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จึงได้กลายมาเป็นนตัหรือเทะที่ชาวพม่าเคารพกราบ
ไหว้กนัมาเนิ่นนาน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 1)… เมนเูป็ดปักก่ิง+กุ้งแม่น า้ย่าง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร สร้างขึน้เมื่อปี 
พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านามว่า  
“โบตา” และได้รับการบรูณะสร้างใหม่ ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เนื่องจากเกิดความ
เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยู่อยู่ในตวัเมืองย่างกุ้ง คนไทย

สว่นใหญ่รู้จกัในชื่อ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาที่สวยงามแล้ว  
ยงัมีขนตาที่งอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ท าด้วยแก้วที่สัง่ผลิตเป็นพิเศษจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น ท าให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีน า้หลอ่เลีย้งอยู่ภายใน ใต้พระบาทที่
วางไว้ไม่เสมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามว่าด้วยสิ่งที่เป็นมงคล 



ประกอบด้วย ธรรมจกัร มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 
ประการ แสดงถึงสตัว์โลก และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดิรวมอยู่ในนัน้
ด้วย 
 วัดงาทัตจี ตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้าม กบั วดัเจ้าทตัจีหรือวดัพระตาหวาน เป็นวดัที่มีพระพทุธรูปองค์
ใหญ่ปางมารวิชยัที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ สว่นเคร่ือง
ประกอบด้านหลังเป็นไม้สักแกะสลักทัง้หมดและสลักเป็นลวดลายต่างๆ  องค์พระพุทธรูปมี
ความสงูประมาณตึก 5 ชัน้ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง ดูสวย
แปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกับรูปพุทธประวัติที่เป็นภาพวาดและปูนปัน้
ลอยตวัเหมือนภาพสามมิติ 

 น าท่านแวะสกัการะ สถูปพระสพุรรณกลัยา ณ วัดไจ้กะเลาะ (KYAIK KALO 

PAGODA) วดัแห่งนีเ้ชื่อกนัว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอฐิัของพระสพุรรณกลัยา โดยมีซุ้มรูปปัน้ของ
พระนางเป็นรูปสกัการะ ด้วยเร่ืองราวของพระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานบั 400 ปี เชื่อกนัว่าหลวงปู่ โง่น ได้มาท าพิธี
ปลดปลอ่ยดวงวิญญาณพระสพุรรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยที่ถกูจองจ าตัง้แต่ครัง้เสียกรุงครัง้ที่สอง (เชิญร่วมระลกึถึง
วีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษัตรีและนกัรบไทยที่ เสียสละพระองค์เป็นตวัประกนัเพื่อความสงบสขุของบ้านเมือง ร่วม
สวดมนต์อทุิศกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบรุุษไทยในอดีต 
 มหาวิชยเจดีย์ (MAHA WIZAYA PAGODA) มหาวิชยเจดีย์ อยู่ติดกบั
เจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ มหาวิชยเจดีย์ถกูสร้างขึน้เมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อ
ของชาวเมืองว่า ภายในบรรจพุระเกศาธาตสุองเส้น ลกัษณะเด่นของมหาวิชย
เจดีย์ คือเจดีย์โดมสีขาว – ทอง ที่มีความอลงัการของโถงตรงกลางที่ประดิษฐาน
พระพทุธรูป 8 องค์ เพดานเป็นท้องฟ้า ผนงัรอบๆเป็นภาพต้นโพธ์ิ มีภาพพทุธ
ประวติัของพระพทุธเจ้า  
 เจดีย์โกทัตจี (Koe Htat Gyi Pagoda) ซึง่เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูป

ปางมารวิชยัที่ถือว่าใหญ่ที่สดุองค์หนึ่งในย่างกุ้ง สงูถึง 72 ฟตุ หรือเรียกอีกนามว่า พระอตลุาธิภาติ มหามนุี ค าว่าโกในภาษา

พม่า แปลว่าเก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า พระเจดีย์โกทตัจีนีส้ร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1905 มีลกัษณะสถาปัตยกรรมพิเศษคือ 

เป็นอาคาร 9 ชัน้ มงุหลงัคา 9 ยอด ทางเดินเข้าอาคารทัง้ 2 ด้านมีปฎิมากรรมปนูปัน้ รูปกบยกัษ์และง ูซึง่สตัว์ทัง้สองนีม้ีที่มา

จากต านานว่าไว้ว่า กบยกัษ์ได้กินง ูซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะในดินแดนแห่งนีถื้อเป็นอีกสถานท่ีศกัด์ิสิทธิแห่งหนึ่ง ที่นิยม

ขอพรในเร่ืองชยัชนะและโชคลาภต่างๆ วิธีการขอพร ท่านสามารถขอพรได้ 1ข้อ อธิษฐานแล้วนบัลกูประค า 9 รอบ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินย่างกุ้ง 
21.00 น.   ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินนกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่  DD4239 
22.45 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  โดยสวสัดิภาพ 

                              ☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF  MYANMAR ☺☺☺☺☺☺☺☺ 



** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท/ต่อท่าน 
2. เด็กอายุเกิน 2 ขวบ เก็บทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  
***ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
✓ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าจ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นพม่าเทียบเท่า 
✓ค่ารถรับ-สง่ตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
✓ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบอุยู่ในรายการ 
✓ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนกัสมัภาระ หากมีการโหลดกระเป๋าสมัภาระลกูค้าต้องจ่ายเอง  
ค่าใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการที่ระบ ุเช่น มินิบาร์ ค่าโทรศพัท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 
ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆที่พงึใช้ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-สง่ นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบไุว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบไุว้ ชดัเจน ส าหรับ ไกด์ท้องถิ่น+คนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทนั ต้องขออภยัในความไม่สะดวก 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวนัเดินทาง ได้หลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแล้ว 



 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระเงินเต็มจ านวน 2,999 บาท พร้อมค่าทิปไกด์ คนขบัรถ 2,000 บาท  โดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรือตามวนัที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร์  
2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทกุกรณี 
3. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามดัจ าที่

พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นส าคญั 
❖ บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  
❖ หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 
❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคมุได้  
❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทวัร์ที่ท่านได้ช าระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
❖ เนื่องจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  



❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อื่นได้ 
❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 
 
 


