
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – ย่างกุง้ – สเิรยีม – เจดียเ์ยเลพญา - พระนอนเจาทตัจ ี– วดังาทตัจ ี- วดัโกทตัจ ี- 
เจดียช์เวโพนพวนิ - เจดียช์เวดากอง         

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ออกชั�น �-� เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) โดย
มเีจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
 **หมายเหต*ุ* เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื4องออกอย่างนอ้ย 56 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ<น
เครื4องก่อนเวลาเครื4องออก =6 นาท ี 
เนื4 องจากตั >วเครื4องบินของคณะเป็นตั >วกรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที4นั 4งได ้ที4นั 4งอาจจะไม่ไดน้ั 4งติดกนัและไม่
สามารถเลอืกช่วงที4นั 4งบนเครื4องบนิไดใ้นคณะ ซึ4งเป็นไปตามเงื4อนไขสายการบนิ   

07.15 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที�ยวบนิที� FD2OP (ไม่มีอาหารบนเครื4อง) 
08.00 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ4นชา้กว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรบั

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ4นเพื4อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองสเิรียม (Sireum) ซึ�งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 
45 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง �ชม.) เมอืงแห่งนี� เคยเป็นเมอืงเมอืงท่า
ของ โปรตเุกสในสมยัโบราณ ตั�งแต่ในสมยั นายพลฟลปิ เดอ บริโต ย ี
นิโคเต จนมาสิ�นสุดเมื�อปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรี
อ ยุธยา ท่ านจะ เห็น เศษซากกําแพงสไตล ์ลูซติ า  เ นียนบาโรก 
(Lusitanian Baroque) ต ั�งอยู่รมิฝั �งแมน่ํ �าย่างกุง้ทเีชื�อมต่อกบัแมน่ํ �าอริะวด ีนาํท่านนั �งเรือชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik 
Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนlาอายุนบัพนัปี เป็นที�สกัการะของชาวสเิรยีม เกาะนี�ไมว่่า
นํ �าจะขึ�นสกัเท่าไหร่ก็ไมม่วีนันํ �าท่วมไดท้ี�บรเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ นาํท่านสกัการะและขอพรเพื�อเป็นศิรมิงคล พระจกบาตร
หรอืพระอปุคุปที�ชาวพมา่นบัถอื ท่านสามารถซื<ออาหารเพื4อเลี<ยงปลานับรอ้ยที4อยู่ในบรเิวณวดัไดห้ลงัผ่านข ั�นตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

เที4ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี (Kyauk That gyi Buddha) หรอื พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสนอ์งค์

ใหญ่ มคีวามยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที�ใหญ่ที�สุดและมคีวามงดงามที�สุดของประเทศพมา่ ท ั�งพระพกัตรแ์ละขนตาที�
งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแกว้ ส ั �งผลติมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถงึพระจีวรที�มคีวามพริ�วไหวสมจริงและเมื�อ
เดนิมายงัปลายสุดพระบาทของพระนอนองคนี์� ตรงที�พระบาทมภีาพวาดเป็นมิ�งมงคลสูงสุด เพราะประกอบดว้ยลายลกัษณ
ธรรมจกัร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ย รูปมงคล 108 ประการ จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ วดังาทตัจ ี(Ngar 
Htet Gyi) ซึ�งมพีระพธุรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจ ีแปลว่า หลวงพ่อที�สูงเท่าตกึ 5 ช ั�น เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที�
แกะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเครื�องแบบกษตัรยิ ์เครื�องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัท ั�งหมด 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื�องสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์ จากนั�นนําท่าน
ชม เจดียโ์กทตัจ ี(Koe Htat Gyi Pagoda) เป็นที�ประดษิฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชยัที�ถือว่าใหญ่ที�สุดองคห์นึ�งในย่างกุง้ 
หรือเรียกอกีนามว่า พระอตลุาธิภาต ิมหามนีุ พระเจดยีโ์กทตัจี
นี�สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1905 มลีกัษณะถาปตัยกรรมพิเศษคือ 
เป็นอาคาร 9 ช ั�น มุงหลงัคา 9 ยอด ทางเดินเขา้อาคารท ั�ง 2 
ดา้นมปีฎมิากรรมปูนปั�น รูปป กบยกัษ ์และงู ซึ�งสตัวท์ ั�งสองนี�มี
ที�มาจากตาํนานว่าไวว้่า กบยกัษไ์ดก้ินงู ซึ�งถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะในดนิแดนแห่งนี�ถอืเป็นอกีสถานที�ศกัดิZสทิธิแห่ง
หนึ�ง ที�นิยมขอพรในเรื�องชยัชนะและโชคลาภต่างๆ จากนั�นนําท่านชม เจดียโ์กทตัจี (Koe Htat Gyi Pagoda) เป็นที�
ประดษิฐานพระพทุธรูปปางมารวชิยัที�ถอืว่าใหญ่ที�สุดองคห์นึ�งในย่างกุง้ หรือเรียกอกีนามว่า พระอตลุาธิภาต ิมหามนีุ พระ
เจดยีโ์กทตัจนีี�สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1905 มลีกัษณะถาปตัยกรรมพเิศษคือ เป็นอาคาร 9 ช ั�น มงุหลงัคา 9 ยอด ทางเดนิเขา้
อาคารท ั�ง 2 ดา้นมปีฎมิากรรมปูนปั�น รูปป กบยกัษ ์และงู ซึ�งสตัวท์ ั�งสองนี�มทีี�มาจากตาํนานว่าไวว้่า กบยกัษไ์ดก้ินงู ซึ�งถอื
เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะในดนิแดนแห่งนี�ถอืเป็นอกีสถานที�ศกัดิZสทิธิแห่งหนึ�ง ที�นิยมขอพรในเรื�องชยัชนะและโชคลาภ
ต่างๆ จากนั�นนาํท่านเขา้ชม เจดียช์เวโพนพวิน เจดยีแ์กก้รรม เปิดดวง เสริมดวง ตามต านานกล่าวว่า มพี่อคา้ 2 พี�นอ้ง 
ไดอ้ญัเชิญพระเกศาธาตจุากประเทศอนิเดยี เพื�อสรา้งเจดยีช์วดากอง ในระหว่างทางไดห้ยุดพกั ณ บริเวณเจดยีช์เวโพนพ
วนิในปจัจุบนั ไดเ้กิดแสงประกายทองออกมาบริเวณดงักล่าว จึงไดอ้ญัเชิญสรา้งองคเ์จดียข์ึ�นมา ตามความเชื�อผูม้จีิตร
ศรทัธานิยมมากราบไหวบู้ชาเพื�อปรบัดวง เสริมดวง ใหด้ยีิ�งขึ�น จากนั�นนาํท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon 
Pagoda) พระมหาเจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงพมา่ (1 ใน 5 สิ�งศกัดิZสทิธิZของพมา่) เป็นเจดยีท์องคาํที�งดงาม ต ั�งเด่นเป็นสงา่อยู่กลาง
เมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทมิ นิล และบษุราคมัอกี 2,317 เมด็ มหาเจดยีช์เวดากอง
มทีองคาํโอบหุม้อยู่นํ �าหนกัถงึ 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องคาํแทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่า
ทองคาํที�ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี�มากมายมหาศาลกว่าทองคาํที�เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยี
อีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัรอ้ยองค ์มีซุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดีย ์
ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จาํนวน 8 เสน้ เป็น
พระธาตปุระจาํปีเกดิปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา่ ซึ�งมที ั�งผูค้นชาวพมา่ และชาวต่างชาตพิากนั
สกัการะท ั�งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี�มสีถาปตัยกรรมที�สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความ
งามของวหิารทศิที�ทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ั�นๆ ที�เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์
ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา  ท่านสามารถนาํดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื�อขอ
พรจากองคพ์ระมหาเจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน เพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล เป็นจดุสาํคญัของพระมหาเจดยีช์เว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี�  เป็นจุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทศิ นอกจากนี�รอบ
องคเ์จดยีย์งัมพีระประจาํวนัเกิดประดษิฐานท ั�งแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ �าพระประจาํวนัเกิดตน 
เพื�อความสริมิงคลแก่ชวีติ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื4อขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน เพื4อเสรมิสรา้งบารมี
และสริมิงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานแหง่นี<  เป็นจุดที4บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 
จงึไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทศิ นอกจากนี< รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั<งแปดทศิรวม 8 องค ์หาก

ใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนํ<าพระประจาํวนัเกดิตน เพื4อความสริมิงคลแก่ชีวติ 
 

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกดิ 
วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์
ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ั<น พญานาค 
�  รบัประทานอหารคํ 4า ณ รา้นอาหาร  PADOMAR รา้นอาหารเมียนมารต์น้ตาํหรบั 
ที�พกั SULE BEST WASTERN ระดบั 5* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที4สอง เจดียโ์บตาทาวน์ (เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ – วดับารมี – เจดียไ์จก๊ะสา่น - ตลาดสกอ็ต - โรงงานหยก -กรุงเทพ
(สนามบนิดอนเมือง)  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพื�อบรรจพุระบรมธาตทุี�พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ได ้
นาํมาเมื�อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี�ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคาํบรรจพุระเกศา
ธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีนอกจากนี�ยงัมสีิ�ง
ที�น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดยี ์คือ พระพทุธรูปทองคาํ ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอืเป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที�มี
ลกัษณะงดงามยิ�งนกั นาํท่านสกัการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทนัใจ ซึ�งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา 
ดว้ยที�เชื�อวา่เมื�ออธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นาํดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 
กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะนตัโบโบย ีซึ�งท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนั�นก็ใหท่้านนาํเงนิเงนิบาท (แบงค ์
20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั�นก็เอาหนา้ผากไป
แตะกบันิ�วชี�ของนตัโบโบย ีแค่นี� ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ขอไว ้นาํท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์
เมีqยะ ตามตาํนานเลา่ว่า เป็นธดิาของพญานาค ที�ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิ�นชวีติไปกลายเป็นนตัที�ชาวพมา่เคารพกราบไหว ้
กนั โดยท่านสามารถกระซบิที�ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ และนาํนํ �านมไปจ่อไวท้ี�ปาก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และ
ผลไม ้

เที4ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนท่านเดนิทางสู่ วดับารมี พระเกษาธาตมีุชีวิต ใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที�เชื�อว่ายงัมชีีวติอยู่จริง ดว้ย
องคพ์ระเกศาธาตุนี�  เมื�อนํามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคลื�อนไหวได ้อีกท ั�งวดันี� ยงัไดช้ื�อว่าเป็นที�เก็บองคพ์ระบรม
สารีริกธาตุ ไวม้ากที�สุดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์างๆอกีดว้ย จากนั�นนาํท่าน
นมสัการ เจดียไ์จก๊ะส่าน เจดยีท์ี�เป็นที�ประทบัของพระเกศาธาต ุ16 เสน้และอฐัขิองพระพทุธเจา้ 16 ชิ�น จากนั�นนาํท่านชม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เจดยีแ์มล่ะม ุต ั�งอยู่ชานเมอืงย่างกุง้ ตามตาํนาน แมะละม ุคอืพระนามของพระมารดาของพระเจา้โอคาลาปะ ผูร้เิริ�มก่อสรา้ง
เจดยีช์เวดากอง ภายในบริเวณวดัมพีระพทุธรูปที�แสดง พทุธประวตัิช่วงตน้ชีวติของพระพทุธเจา้ ประกอบคู่ไปกบัรูปปั�น
สตัวเ์ลื�อยคลาน ต่างๆ อกีมากมาย จากนั�นนาํท่านเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที� ตลาดโบโจก๊ อองซาน(BogyokeAung San)
หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ�นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมของ
องักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี�มหีลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงนิ ที�มศิีลปะ
ผสมระหว่างมอญกบัพมา่ ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื�อผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หาก
ซื<อสิ<นคา้หรืออญัมณีที4มีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทกุคร ั<ง เนื4องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) (ตลาดสกอ๊ต
ปิดทกุวนัจนัทร)์ จากนั�นนาํท่านชม รา้นหยกพม่า ใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อเครื�องประดบัหยกพมา่แท ้นํ �างามๆ จากเหมอืง
ธรรมชาต ิจากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิย่างกุง้ 

19.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เที�ยวบนิที� FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั �วโมง 45 นาท ี 
  (ไม่มีอาหารบนเครื4อง) 

สาํหรบัโปรแกรมที4เดินทางต ั<งแต่วนัที4tuตุลาคมtO5tเป็นตน้ไปสายการบินมีการปรบัตารางเวลาการเดินทางเป็นเวลา
เดินทางออกจากสนามบนิย่างกุง้เวลา tP.v6 น. และจะเดินทางถงึสนามบนิดอนเมืองในเวลา t=.tO น. 

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
                           ************************************************ 
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อตัราค่าบรกิารและเงื4อนไขการใชบ้รกิาร 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ t ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ =,996 *** 

***ราคานี< รวมรายการทวัร ์และ ตั >วเครื4องบนิ*** 

 

FT-RGN FD05V - เที4ยวฟิน ย่างกุง้ พกัหรู 5 ดาว มหาบญุ 2 วนั 1 คนื โดย FD 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 
เด็กอายไุม่เกนิ 12 

ปี เสรมิเตยีง 
เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี

ไม่เสรมิเตยีง 
พกัเดี4ยว 

20 – 21 พ.ย. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 
30 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 7,590 7,590 7,590 1,900 

03 – 04 ธ.ค. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 
10 – 11 ธ.ค. 62 7,590 7,590 7,590 1,900 
11 – 12 ธ.ค. 62 6,990 6,990 6,990 1,900 
17 – 18 ธ.ค. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 
19 – 20 ธ.ค. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 

31 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 11,990 11,990 10,990 3,900 
08 – 09 ม.ค. 5= 7,990 7,990 7,990 1,900 
22 - 23 ม.ค. 5= 7,990 7,990 7,990 1,900 
tO - t5 ก.พ. 5= 7,590 7,590 7,590 1,900 
P6 – PP มี.ค. 5= 7,590 7,590 7,590 1,900 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าขา้งตน้นี< รวม 
✔ ตั >วเครื4องบนิชั<นประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มนํ<าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  
✔ ค่าธรรมเนียมภาษีนํ<ามนัเชื< อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 
✔ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื<อหรอืเปลี4ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเขา้ชมสถานที4ตามรายการระบ ุ
✔ ค่ารถรบั-สง่สถานที4ท่องเที4ยวตามรายการระบ ุ
✔ ภาษีหกั ณ ที4จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ4ม 7% 
✔ ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✔ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื4อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี< ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมภาษีนํ<ามนัเชื< อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที4สายการบนิปรบัเพิ4มขึ<น 
× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที4ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 
× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที4ระบ ุเช่น ค่าเครื4องดื4มและค่าอาหารที4ส ั 4งเพิ4มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื4องดื4มส ั 4ง

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 
× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที4ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที4กรมแรงงานทั<งที4เมืองไทยและต่างประเทศซึ4งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าระวางนํ<าหนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื4อง  
× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ4น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (สาํหรบักรณีที4เดินทางไม่ตํ 4ากว่า 30 ท่าน โดยชําระที4สนามบนิกอ่น

เดินทาง) 
1. กรณีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่านเรยีกเกบ็ค่าทปิเพิ4ม 500 บาท จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน 
2. ในกรณีทผูีเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถงึ 30 ท่านเกบ็ค่าทปิเพิ4ม ท่านละ 300 บาท  เป็น 1,800 บาท ต่อ 1 ท่าน 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ<าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ4นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 
 

เงื4อนไขการสาํรองที4นั 4ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื4อและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื4อยนัการจองที4นั 4ง พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัร ์
เตม็จาํนวน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2.เมื4อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั<งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื4อนไขและขอ้ตกลง
การใหบ้รกิารที4ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี< ท ั<งหมดนี< แลว้ 
 
เงื4อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เนื4องจากเป็นตั >วราคาโปรโมชั 4น  
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื4อนไขใดๆทั<งสิ<น 
2. สาํหรบัผูโ้ดยสารที4ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื4นวซ่ีาให ้เมื4อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั<งหมด 
 
เงื4อนไขการใหบ้รกิาร 
1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี4ยนแปลงราคาและเงื4อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั<งนี< ใหขึ้<นอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทั
ฯ เท่านั<น อกีท ั<งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิิ<นสดุสมบูรณ์ 
2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที4จะเปลี4ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดั
ดา้นภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที4เดินทางจรงิ ท ั<งนี< ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสดุของลูกคา้
สว่นมากเป็นสาํคญั 
3.รายการทวัรนี์< เป็นการท่องเที4ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี4ยน และราคาตั >วเครื4องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี4ยนราคา
ค่าบรกิารในกรณีที4มีการขึ<นราคาค่าต ั >วเครื4องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ<ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื
อตัราแลกเปลี4ยนไดป้รบัขึ<นในช่วงใกลว้นัที4คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเที4ยวนี<  หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ั<งหมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ�ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิาร
ได ้
6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั >วเครื4องบนิขากลบัซึ4งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
7.ค่าบรกิารที4ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมา
ขาดเช่นกนั ดงันั<นหากท่านมีเหตอุนัใดที4ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที4ยวพรอ้มคณะตามรายการที4ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้
8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที4เกี4ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี4ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนสง่ หรอื หน่วยงานที4ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถที4จะจดับรกิารทวัรอ์ื4นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั<นๆ 
9.มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั<งสิ<นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั<น 
10.โปรแกรมทวัรนี์< จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั<นตํ 4า 20 ท่านรวมในคณะตามที4กาํหนดไวเ้ท่านั<น หากมีจาํนวนผู ้
เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที4กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี4ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื4อท่องเที4ยวเท่านั<น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื4น ๆ เช่น การ
ไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การ
รา้ย และ อื4น ๆ ที4เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดมี้สว่นรูเ้หน็ เกี4ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการ
กระทาํดงักลา่วท ั<งสิ<น 
12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที4ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั<นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ4งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที4จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ั<งหมด 
13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื<อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที4ยวดว้ย
ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที4ผูเ้ดินทางไดซื้<อระหว่างการเดินทางท่องเที4ยวนี<  
14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที4ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 
15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 
บรษิทัขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที4เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที4จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที4เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยดุงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที4อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิ4มเตมิที4เกดิขึ<นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที4จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที4เกี4ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที4เดินทางไป 
18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั<งสิ<น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ4งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที4ยว(ซึ4งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื4อนไขนี< ในกรณีที4เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ4งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
19.กรณีที4ท่านตอ้งออกตั >วภายใน เช่น (ต ั >วเครื4องบนิ,ต ั >วรถทวัร,์ต ั >วรถไฟ) กรุณาสอบถามที4เจา้หนา้ที4ทกุคร ั<งก่อนทาํการออกตั >ว เนื4องจากสาย
การบนิอาจมีการปรบัเปลี4ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั >ว
ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี4ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื4อนไขดงักลา่วแลว้ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เลม่นํ<าเงนิ)เดินทางเพื4อการท่องเที4ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั<งสิ<น 
22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื4อท่องเที4ยวเท่านั<น 
(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 


