
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล ์โหลดกระเป๋าได ้�� กิโลกรมั 

สะสมไมล ์ROP ได ้บรกิารอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง 

 
� สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  
� นมสัการ พระหนิออ่น เป็นพระที�สรา้งขึ�นจากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวเทา่นั�น  
� ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื�อบรรจพุระบรมธาตทุี�พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู  
� วดับารม ีวดัเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้  
� ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที� เจดยีเ์ชวดากอง มหาเจดยีศ์กัดิ+สทิธิ+ที�สําคญัของพมา่ 
� ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ+สทิธิ+ของชาวพมา่ 
� ชอ้ปปิ�ง ตลาดสกอ๊ต 

 

  ไหวพ้ระ 	 วดั...พม่า-ย่างกุง้-ชเวดากอง � วนั � คนื 



  

 

***พกัยา่งกุง้ 2 คนื *** 
 
วนัที' รายละเอยีดการทอ่งเที'ยว มื(ออาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ 

D1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – วดัพระเขี(ยวแกว้ – พระหนิออ่น – ปางชา้งเผอืก - /- / D 
UP TOWN HOTEL 

OR HOLLY HOTEL 

D2 
พระตาหวาน – เจดยีโ์บตาทาวน–์ พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ-วดังาทตัจ ี– 
วดัมหาวชิชยะ– มหาเจดยีช์เวดากองงาทตั  

B / L / D 
UP TOWN HOTEL 

OR HOLLY HOTEL 

D3 
 เจดยีช์เวโพนพวนิ – ตลาดสกอ๊ต –วดับารม ี–   ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – 
กรุงเทพฯ 

B / L / -  

 
 

10.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั(น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D  
ของสายการบนิ Thai Smile (WE) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึ�นเครื�อง 

13.15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยเที�ยวบนิที� WE301 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิ'นที'เมยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ'งช ั'วโมง)  
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่(วดัที'1) วดัพระเขี(ยวแกว้ พระเขี�ยวแกว้ที�ประเทศพมา่ไดม้าจากศรลีังกาสว่นนอก
คอืเมอืงโคลัมโบ (ภาษาบาลเีรยีกวา่ กลุมุพนุคเร)เวลานั�นกษัตรยิโ์คลัมโบ คอื พระเจา้ธรรมปาละ ไดม้อบพระ
เขี�ยวแกว้พรอ้มพระธดิาใหแ้ก ่กษัตรยิพ์มา่ ชื�อ บเุรงนอง ประดษิฐานในวังเมอืงหงสาวด ีประเทศพมา่ พ.ศ.
๒๑๐๖ กษัตรยิบ์เุรงนองใหทู้ตไปขอเจา้หญงิลังกามาเป็นมเหส ีพวกทูตมาขึ�นที�เมอืงกลุุมพุนครเวลานั�นพระ
เจา้ธรรมปาละ ไดม้อบพระทันตธาตุหุม้ดว้ยทองคําบรรจุในพระเจดีย์ประดับพลอย ทูตก็ออ้นวอนขอด ู
อํามาตยก์็ไมค่่อยจะยอมนัก แต่เสยีออ้นวอนไมไ่ดก้็พาไปดูในเวลากลางคนืทูตพม่าเห็นเขา้เลื�อมใสนัก รบี
สวดมนตเ์ป็นการใหญ่ แลว้เจรจาขอแลกดว้ยทองคําสบิหมื�น อํามาตยจ์งึยอมตกลง ทูตพมา่จงึอัญเชญิพระ
เขี�ยวแกว้แหแ่หนมาทางทะเล ครั �นถงึทา่เมอืงหงสาวด ีก็เชญิพระเขี�ยวแกว้ใสม่ณฑปผกูแพล่องขึ�นมาตามลํา
นํ�า สองฝั�งแมนํ่�ามเีสยีงรอ้งสาธกุารของพมา่รามัญ พระเจา้บเุรงนองเองรบีเขา้ที�สรงประพรมดว้ยนํ�าหอมแลว้
แต่งพระองคใ์หม ่เสด็จลงมากราบและเชญิพระธาตุ แลว้อัญเชญิมณฑปพระทันตธาตุทูนใสพ่ระเศยีร เสด็จ
ดําเนนิไปในกระบวนแหสู่พ่ระราชวงั โปรดใหส้มโภชถงึสองเดอืน แลว้สรา้งพระวหิารประดษิฐานพระทันตธาตุ
บชูาไวใ้นพระราชฐาน ปัจจบุนัชาวพมา่ไปสกัการะไมข่าดสาย  
จากนั�นนําทา่นนมสัการ (วดัที'2) พระหนิออ่น เป็นพระที�สรา้งขึ�นจากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวเท่านั�น โดยใช ้
ชา่งผีมอืดีที�สุดของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมอืงย่างกุง้ นยิมมากราบขอพรกันมากมาย นําท่านชม ปาง
ชา้งเผอืก ซึ�งในประเทศไทยไม่มใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน ในประเทศพม่าเองป่าเขาอุดมสมบูรณ์ และยังมี
ชา้งเผอืกใหไ้ดช้ม ไดเ้ห็นกันอยูแ่ละ ชา้งเผอืกนั�นตอ้งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. 

วนัที' 1       กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – วดัพระเขี(ยวแกว้ – พระหนิออ่น – ปางชา้งเผอืก  



  

 

ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางผู ่5. เล็บขาว 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

  พักที� UP TOWN HOTEL, HOLLY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

วนัที' 2  พระตาหวาน-เจดยีโ์บตาทาวน-์พระเทพทนัใจ-เทพกระซบิ-วดังาทตัจ-ีวดัมหาวชิชยะ-เจดยีช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
นําทา่นสกัการะ (วดัที'3) พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนที�
มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ�งเป็นพระที�มคีวามพระที�มคีวามสวยที�สดุมขีนตาที�งดงาม พระบาทมภีาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึ�งแตกต่างกับศลิปะของไทย หลังจากนั�น นําท่าน (วดัที'4)วดั
งาทตัจ ี(Nga That Gyi) เป็นวัดที�สรา้งขึ�นตั �งแตส่มยัเมื�อ 2,500 ปีกอ่น เป็น 1 ใน 10 วัด ที�มชี ื�อเสยีงของ
พม่า นอกจากนั�นยังประดษิฐานพระพุทธรูปที�มคีวามงดงาม สทีองเหลืองอร่าม ใหทุ้กท่านไดน้มัสการ 
หลังจากนั�นชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้ จากนั�นชม (วดัที'5) เจดยีโ์บตา
ทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื�อบรรจพุระบรมธาตทุี�พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดนํ้ามาเมื�อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 
2486 เจดยีแ์ห่งนี�ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระ
บรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอื
พราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีท์ี�ประดับดว้ยกระเบื�องสสีันงดงาม และมมีมุสําหรับ
ฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนั�นนําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ+สทิธิ+
ของชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั(นเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพื'อขอสิ'งใดแลว้สมตาม
ความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ื'นๆมาสกัการะ นตั
โบโบย ีจะชอบมาก จากน ั(นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาท
ดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ 
เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน ั(นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ(วชี(ของนตัโบโบย ีแคน่ี(ทา่นก็จะสมตามความ
ปรารถนาที'ขอไว ้
จากนั�นนําท่านขา้มฝั�งไปอกีฟากหนึ�งของถนน เพื�อสักการะ เทพกระซบิ ซึ�งมนีามว่า  “อะมาดอวเ์มี\ยะ” 
ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อม
กนิเนื�อสัตวจ์นเมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซึ'งการขอพรเทพ
กระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื'นไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี(กนัมากเชน่กนั การ
บชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ (านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

   
 

เมอืงยา่งกุง้ (วดัที'6) นมสัการเจดยีม์หาวชิยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นที�เที�ยวที�ถกูละเลยเพราะ
ตั �งอยูแ่คข่า้งๆ เจดยีช์เวดากอง เป็นเจดยีท์ี�ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทเีดยีว ในองคเ์จดยีม์ภีาพวาดของ 12 
ราศ ีหรอืคลา้ยๆกบัทอ้งฟ้าจําลองบา้นเรา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
นําทา่นชมและนมสัการ (วดัที'7) พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่
สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื�อเดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ี�ใหญท่ี�สดุใน
พมา่ สถานที�แหง่นี�ม ีลานอธฐิาน จดุที�บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้
เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล นอกจากนี�รอบองคเ์จดยี์
ยงัมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั �งแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนกใ็หไ้ปสรงนํ�าพระประจําวันเกดิ
ตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี�ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้
ดว้ยแผน่ทองคําทั �งหมดนํ�าหนักยี�สบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปด
เสน้และเครื�องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทั �งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญั
มณีตา่งๆ จํานวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี�ทศิ 
ซึ�งทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั �นๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิ�นที�รวมกนั
ขึ�นเป็นสว่นหนึ�งของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทั �งสิ�น ชมระฆงัใบใหญท่ี�องักฤษพยายาม
จะเอาไปแตเ่กดิพลดัตกแมนํ่�ายา่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหรก่็ไมข่ ึ�นภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ ึ�นมาแขวน
ไวท้ี�เดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัค ี



  

 

ซึ�งชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศักดิ+สทิธิ+ ใหต้รีะฆงั 3 ครั �งแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการ 
จากนั�นใหท้า่นชมแสงของอญัมณีที�ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงส ี
ตา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี�าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

 
 

 
สรงนํ (าสิ'งศกัดิeสทิธิeประจําวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
   วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ  
 ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย  
 ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ 
  อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา  
               *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี'แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมนสูลดักุง้มงักร และเป็ดปกักิ'ง 
  พักที� UP TOWN HOTEL, HOLLY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที' 3      เจดยีช์เวโพนพวนิ – ตลาดสกอ๊ต –วดับารม ี– ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

จากนั�น นําทา่นเที�ยวชม (วดัที'8) นมสัการเจดยีช์เวโพนพวนิ เป็นเจดยีท์ี�มคีวามสวยงาม อายเุกา่แกแ่หง่

หนึ�งในเมอืงยา่งกุง้ เป็นจดุศนูยร์วมหมอดขูองเมอืงยา่งกุง้จนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร ์ 

ตลาดโบโจก๊ อองซาน หรอื ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึ�นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที�

ยงัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ที�จําหน่ายในตลาดแหง่นี�มี

หลากหลายชนดิ เชน่ เครื�องเงนิ ที�มศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้ อญัมณี 

หยกผา้ทอเสื�อผา้สําเร็จรปูแป้งทานาคาเป็นตน้   

(หากซื(อสิ(นคา้หรอือญัมณีที'มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ั(ง เนื'องจากจะตอ้งแสดงให้

ศลุกากรตรวจ) (วดัที'9) นมสัการวดับารม ี หรอื วดัพระบารม ีวดัเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที�เชื�อ

วา่ยงัมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี�เมื�อนํามาวางบนมอืจะสามารถเคลื�อนไหวได ้อกีทั �งไดช้ื�อวา่เป็นที�

เก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากที�สดุดว้ย ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันต์

ตา่งๆ เชญิสกัการะพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะ ซึ�งเป็นพระพทุธเจา้องคท์ี�สามในกปัป์

นี� พรอ้มชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตนุี�ดว้ยพทุธานุภาพทรงขยบัพระองคไ์ป-มาไดท้ั �งในนํ�าและบนบก 

และเป็นพพิธิภณัฑพ์ระธาตใุหญท่ี�สดุในพมา่  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง  เพื�อเตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูาง
ยาว 

หนหูางส ั(น พญานาค 



  

 

15.00 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� WE302 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
16.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้.......โดยสวัสดภิาพ 

 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 500 บาท/ทา่น ตลอดทรปิ 
 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื'อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพื'อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 35 ทา่นขึ(นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ในการ เลื'อนการเดนิทาง หรอื เปลี'ยนแปลงราคา 

 
การเดนิทางอาจเปลี'ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั(งนี(เนื'องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ั(นแตจ่ะคาํนงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นสําคญั โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

 ** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ตํ�ากว่า � เดอืนนับจากวันเดนิทาง ** 
   
อตัราคา่บรกิาร   

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กตํ'ากวา่ 12 ปี 

เสรมิเตยีง 
เด็กตํ'ากวา่ 12 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดี'ยว Hotel 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่:   

**ราคาปรบัลง** 

13 - 15 พ.ค. 59 

 

6,900.- 

 

6,900.- 

 

6,900.- 

 

3,500.- 

 

UP TOWN 

21 – 23 พ.ค. 59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- UP TOWN 

27 – 29 พ.ค. 59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- UP TOWN 

03 – 05 ม.ิย. 59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- UP TOWN 

10 - 12 ม.ิย. 59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- UP TOWN 

17 - 19 ม.ิย. 59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- UP TOWN 

24 - 26 ม.ิย. 59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- UP TOWN 

30ม.ิย.-02ก.ค. 59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- UP TOWN 
  
อตัราคา่บรกิารนี(รวม 

• คา่ตั`วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนี(ไมร่วม 
• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหกั ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500 บาท/ทา่น/ ทรปิ (สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 



  

 

เงื'อนไขการชําระเงนิ 
• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

เงื'อนไขการยกเลกิ 
• การยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืมดัจําทั �งหมด  
• ยกเลกิลว่งหนา้ 30 – 44 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจําทา่นละ 1,000 / 2,000 บาท 
• ยกเลกิลว่งหนา้ 15 – 29 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจําทา่นละ 3,000 / 6,000 บาท 
• ยกเลกิหลัง 14 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการ 100 % 
• ยกเลกิจากกรณี อบุตัเิหต ุ หรอื เจ็บป่วย กรณุาสง่หลกัฐานใบรับรองแพทย ์ หรอื เหตผุลอื�นๆกระกอบการ

พจิารณา 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ�นไป 
• ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
• ตั`วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

• กรณีที�ทา่นสละสทิธิ+ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�
ระบไุว ้ เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

• เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั �งหมด 


