
 

 

รหัสทัวร B2B1900711 
ทัวรพมาไหวพระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG) 
นมัสการเจดียชเวดากอง ณ เมืองยางกุง 
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดียโบตะทาวน 
ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองท่ีตลาดสกอต 
บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ 
พักผอนกอนขึ้นเคร่ือง ณ หองรับรองของสายการบินบางกอกแอรเวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 1 :  กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดีย์กาบาเอ – 
พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิ
ชยเจดยี ์– มหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัที� 2 :  เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพ
กระซิบ – วัดบารมี – ชอ้ปปิ� งตลาดส
ก็อต – กรงุเทพฯ 

 

 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์[PG] 

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

เร ิ�มตน้เพยีง 7,900.- 



 

 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
หัวหนา้ทัวรท์ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที� 1 
กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดยีก์าบาเอ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจ ี– 
มหาวชิยเจดยี ์– มหาเจดยีช์เวดากอง 

06.00 น. 
พรอ้มกันณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมี
เจา้หนา้ที�… คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG701 
(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30ชั�วโมง)    

 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านสักการะ พระเจดยีก์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมมีทางเขา้ทั �งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นจะมี
พระพุทธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทักษิณมพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 องคแ์ทน
อดตีสาวกของพระพุทธเจา้ทั �ง 28 องค ์มคีวามสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้งโดยนาย
อนุูนายกคนแรกของพม่าเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สงัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และ
อทุศิพระเจดยีอ์งคน์ี�เพื�อใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึ�นในโลกภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจพุระบรมธาต ุ
มีพระอรหันต์สาวกองค์สําคัญสององค์มีพระพุทธรูปองค์พระประธานที�อยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงิน
บรสิทุธิ�มนํี�าหนักกวา่ 500 กโิลกรัม 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมนํ่�ายา่งคนละ 1 ตวั) 
หลังจากนั�นนําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน) ซึ�งเป็นพระนอนที�มี
ความสวยงามที�สดุและดวงตาสวยที�สดุของประเทศพม่า  ที�บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ�ง 
อันลว้นเป็นมิ�งมงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระ
บาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึ�งแตกต่างกับ
ศลิปะของไทย 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซึ�งมพีระพุทธรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพ่องาทัตจ ีแปลวา่ หลวง
พ่อที�สงูเท่าตกึ 5 ชั �น เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที�แกะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครื�องแบบกษัตรยิ ์
เครื�องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื�องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทั �งหมด และสลักป็นลวด
ลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย)์ 
 
จากนั�นนําท่านนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยู่ตดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยี์
ถูกสรา้งขึ�นเมื�อ พ.ศ.2523 มคีวามเชื�อของชาวเมอืงวา่ มพีระเกศาธาตุอกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์ี

 กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 17-18, 24-25 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-1 ม.ิย. 62 7,900.- 

วนัที� 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 ม.ิย. 62 
วนัที� 5-6, 6-7, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21, 26-27 ก.ค. 62 
วนัที� 2-3, 3-4, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.–1 ก.ย. 62 
วนัที� 11-12 ส.ค. 62 
วนัที� 6-7, 7-8, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62 

8,900.- 
8,900.- 
8,900.- 
9,900.- 
8,900.- 



 

 

 

หอ้งโถงที�ใหญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ� มีภาพพุทธประวัติของ
พระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพุทธรูป 8 องค ์จงึทําใหท้ี�มหาเจดยีแ์ห่งนี�เป็นที�นับถอืของ
ชาวเมอืง และนักเที�ยวมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากนัอย่างเนอืงแน่น 
 
นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยีท์องคําที�
งดงาม ตั �งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด 
ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่นํ�าหนักถึง 
1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองคําที�
ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี�มากมายมหาศาลกว่าทองคําที�เก็บอยู่ใน
ธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้
ประตสูี�ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา
เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมีย 
และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึ�งมทีั �งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน
สักการะทั �งกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี�มสีถาปัตยกรรมที�สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น
เป็นชั �นๆ ที�เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย์ ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให ้
ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

คําสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีําสวดบูชาดงันี� 

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุ
วณัณะทณัฑงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ 
ตะตยิงั  กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  
ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตุโย อะหงั วนัทามทิูระโต  
ฯ 
 

คํ�า 
เขา้พกั 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําคณะเขา้สูท่ี� พกั BEST WESTERN GREEN HILL หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 4 ดาว) 

วนัที� 2 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – วดับารม ี– ชอ้ปปิ� งตลาดส
ก็อต – กรงุเทพฯ           

เชา้ 
 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ึ�งโบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บ
ตะทาวนน์ี�และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นที�จะนําไปบรรจุที�เจดยีช์เวดากองและเจดยีส์าํคัญ
อื�นๆ เมื�อเดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี�ยังมสี ิ�งที�น่า
ชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวชิยัที�มลีกัษณะงดงามยิ�งนัก ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครั�ง
เมื�อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื�อนยา้ยไปยังพพิิธภัณฑก์ัลป์กัตตาใน
อนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที�ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 
พระพุทธรูปองคน์ี�ถูกจัดแสดงที�พพิธิภัณฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั�น 
นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึ�งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที�เชื�อว่าเมื�อ
อธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนั�นนําทา่น  
สักการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มี�ยะ”ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิ
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื�อสตัวจ์นเมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัตซึ�ง
ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การบชูานั�นจะตอ้งกระซบิขอพรที�ขา้งหเูบาๆ และบชูาดว้ย
มะพรา้ว  กลว้ยนากที�เขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี�ยังนยิมบชูาดว้ยนํ�านม และขา้วตอก รวมทั �ง
ดอกไม ้ ซึ�งมักจะเป็นดอกมหาหงส ์ที�คนพมา่นยิมใชบ้ชูาพระกนัทั�วไป 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้องคพ์ระ
เกศาธาตุ เมื�อนํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลื�อนไหวได ้และที�วัดยังเป็นที�เก็บพระบรม



 

 

สารรีกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 

บา่ย 
 
 

จากนั�นนําท่านเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมืองที�ตลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึ�งสรา้งเมื�อครั �งพม่ายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมอืงมากมายใน
ราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลักพระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื�นเมือง เครื�องเงนิ 
ไข่มุก และหยกพม่า***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมกีาร
เปลี�ยนแปลง) จะเปลี�ยนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยงัหา้งสรรพสนิคา้ของย่างกุง้
แทน** 

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อร์เวย ์เที�ยวบนิที� PG704 (มบีรกิาร
อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

โปรแกรม : พมา่ ไหวพ้ระ เสรมิบารม3ี วนั 2 คนื โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(PG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตั�ว 

17-18 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

 24-25 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

25-26 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

31 พ.ค.-01 ม.ิย. 62 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

08-09 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

15-16 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

22-23 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

29-30 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

05-06 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

12-13 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

19-20 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 



 

 

26-27 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

02-03 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

03-04 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

11-12 สงิหาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 1,500.- 5,000.- 

16-17 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

17-18 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

23-24 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

24-25 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

30-31 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

31 สงิหาคม - 01 กนัยายน 
2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

07-08 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

14-15 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

21-22 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

27-28 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

28-29 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ทา่น *** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ื�อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 
***หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการออกตั�วเนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 
 
เง ื�อนไขการจอง 
1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลังจากทําการจองแลว้ 
2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดั
จําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหัก
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั �งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1.  คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ 
ณ วันเดนิทาง เทา่นั�น  

2.  คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 



 

 

5.  คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [บางกอกแอรเ์วย ์20 กโิลกรัม / มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 
กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล
นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเกบ็ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2.  คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 
3.  คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 


