
 

 

รหัสทัวร BID1901994 

ทัวรพมา มหศัจรรย....เมืองแปร เมืองมรดกโลกแหงประเทศพมา 
3 วัน 2 คืน (DD) 
ยางกุง   เมืองแปร   พิพิธภัณฑอาณาจักรศรีเกษตร   เจดียเบเบพญา 
เจดียบอวบอวจีพญา   เลเมียตหนา   พญาจ ี  เจดียชเวซันดอร 
ตลาดเชาเมืองแปร   เมืองถนโบ   เขาอะเกากเตาง 
หลวงพอชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแวน)พระมหาเจดียชเวดากอง 
เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระนอนตาหวาน 
วัดหงาทัตยีตลาดสกอต 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – ยางกุง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑอาณาจักรศรีเกษตร – เจดียเบเบ

พญา – เจดียบอวบอวจีพญา – เลเมียตหนา – พญาจ ี- เจดียชเวซันดอร    
            ไ(-/กลางวัน/เย็น) 

03.30น. พรอมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอรสายการบิน
นกแอร  ประตู 6 
Nok Air (DD)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน DD 4230  
 
 
 
 
 
 
 
 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 

Nok Air (DD)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน(เวลาทองถิ่นที่
เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองแปร 
(PYAY) หางจากกรุงยางกุงขึ้นไปทางเหนือราวๆ 300 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู
บนฝم�งแมน้ําอิระวด ี(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

14.30 น.       เดินทางถึง เมืองแปร  นําทานเปลี่ยนรถเปนรถสองแถวทองถิ่น   
นําทานเชาชม  พิพิธภัณฑ อาณาจักรศรีเกษตร 

(Sri Ksetra หรือ Thayekhittaya) 
อาณาจักรเกาแกของชาวพยู อายุราว 
1200 ป “ศรีเกษตร”เปนชื่อเรียกของ
ชาวพยู มีความหมายวา ดินแดน แหง
ความโชคดี  และไดขึ ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกแหงแรกของพมา เมื่อ ป 
ค.ศ. 2014 

จากน้ัน นําทานชม เจดียเบเบพญา (Bebepuya) องคนี้ขนาดเล็กแตสําคัญเพราะจาก
ลักษณะพระพุทธรูปภายในที่เปนแบบพยูกับทรงอาคารแบบพุกามแสดงใหเห็นวา
เมืองศรีเกษตรน่ีมีความตอเน่ืองทางวัฒนธรรมมาหลายสมัย  

จากน้ัน  นําทานชม  บอวบอวจี (Bawbawgyi) ซึ่งเปนเจดียทรงลอมฟางที่คลาย 
ทรงกระบอก 

ระหวางทาง นําทานชม หลุมที่ถูกขุดคนพบ ที่ฝง
โกศของชาวพยู จากนั ้นนําทานชม
ใกลๆกันมีโบราณสถานอีกแหงชื่อ เล
เมียตหนา (Laymyathna) แปลวา 
ส ี ่ด านครับองค น ี ้แสดงให  เห ็นถึง
ลักษณะของพัฒนาการขั ้นส ุดของ
วัฒนธรรมพยูที ่สรางเจดียแบบคูหา
เช่ือมกันโดยรอบซึ่งแนนอนวาจะสงผล
ตอการสรางเจดียแบบพุกามในอีก
หลายรอยปตอมา 

จากน้ัน นําทานชม  พญาจ ี(Payagyi) น้ันเปนสถูปขนาดใหญ ลักษณะคลายกองขาว (ซึ่ง
เปนลักษณะเดียวกับชเวซันดอว ในยุคแรกเริ่ม) โดยมีความเกาแกกวาพันป เพราะ
สรางในพุทธศตวรรษที่13 – 14 สมัยอาณาจักรศรีเกษตร แตสรางอยูนอกกําแพง
เมือง โดยเปน 1 ใน 9 สถูปที่สรางโดยพระเจาดัตตาบอง ซึ่งดูเหมือนในสมัย



 

 

พระองค นาจะเปนชวงเวลาที่อาณาจักรศรีเกษตรน้ันเจริญรุงเรืองมากที่สุด บรรดา
สถูปขนาดใหญในอาณาจักร ก็ถ ูกบูรณะหรือสรางในสมัยพระองค โดยนัก
โบราณคดีสันนิษฐานวา พยาจีเปนสถูปที่เกาแกที่สุดในประเทศพมา อีกทั้งยังเปน
รากฐานในการสรางเจดียศิลปะพมาในยุคตอมา   

 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน น ําท านชม เจด ีย ชเวซันดอว  
(Shwesandaw)   ( แปลวาเกศ
ทองคํา ) : เปนเจดียสีทองขนาด
ใหญ ตั้งอยูกลางเมืองแปร ภายใน
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ สรางใน
ปพ.ศ.589 โดยไดรับการบูรณะ
ครั้งสําคัญในสมัยพระเจาดัตตาบ
อง แหงอาณาจักรศรีเกษตร  หาง
ออกไปบริเวณเชิงเขามีพระฑุทธรูปนั่ง ที่เรียกวา พระแสทัตจี (Sethatgyi) คือ 
พระองคใหญขนาดสิบชั้น หันหนาเขาชเวซันดอว 

19.00น. ไ บริการอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 
จากน้ัน เขาที่พัก Mingalagarden Resort เมืองแปรหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

มาตรฐานทองถิ่น 
 
 
 



 

 

วันที่สอง ตลาดเชาเมืองแปร - เมืองถนโบ – เขาอะเกากเตาง - แปร – หลวงพอชเวเม๊ียะ
มัน(พระสามแวน) - ยางกุง     ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน   นําทานไปชม ตลาดเชาเมืองแปร ขายสินคาหลายชนิด 

ทั้งของ อุปโภค บริโภค  ของพ้ืนเมือง ใหทานไดเลือกชม
และซื้อของฝาก พรอมทั้งดูวิถีชีวิต ชองชาวเมืองแปร  

จากน้ัน  นําทานเดินทางไปยัง เมืองถนโบ (Htonbo) เพื่อไปชม
พระสลักพันองคริมแมนํ้าเอยาวดีที่ภูเขาอะเกากเตาง 
(Akauk Taung) หางจากตัวเมืองแปร ประมาณ  60 
กม. เดินทางถึงทาเรือนําทานลองเรือ ประมาณ 20 นาที  
นําทานขึ ้นชม อะเกากเตาง (Akauk Taung) หรือ 
ภูเขาภาษี ชื่อนี้เพิ่งเกิดขึ้นสมัยอาณานิคมอังกฤษ เหตุ
เพราะพวกเจาอาณานิคมมาต้ังจุดสังเกตการณ 
เรือในแมนํ้าเอยาวดีบนเขาลูกน้ี เพราะ 1.   อยูสูงมองเห็นงาย   2.   เปนคุงนํ้า
ยากที่เรือจะหนีเล็ดลอด 3. อยูใกลชายแดนพมาเหนือ  สมัยกอนเรือตองมาจอด
ที่น่ีเพื่อติดตอในเรื่องภาษีแถมไมพอบริเวณน้ียังเปนคุงน้ําวน ทําใหพอคาตางๆเกิด
ความหวาดกลัวทั้งกลัวภาษี ทั้งกลัวเรือลม เลยบนบานสานกลาวสรางพระริมหนา
ผาเพื่อใหทํามาคาคลองน่ันเองครับดวยเหตุน้ีอะเกากเตางจึงกลายเปนภูผาพระพัน
องคดวยแรงศรัทธาปนความหวังในการคาขายของผูคนเม่ือรอยกวาปกอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง นําทานเดินทางกลับเขาเมืองแปร เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานกลับเขาสู กรุงยางกุง ใชเวลาประมาณ 6 ชม. 
ระหวางทาง   แวะนมัสการ  หลวงพอชเวเมี๊ยะมัน(Shwe Myethman) หรือพระใส

แวน ประดิษฐานอยูที่เมืองชเวดัง 
(Shwedaung) หางจากตัวเมือง
แปร 15 กม. คนพมาเชื ่อกันวา 
ไหวพระชเวเมี ๊ยะมัน ความคิด
อานจะดี ทองจําจะเกง  

19.00 น  เดินทาง ถึงยางกุ ง รับประทาน
อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 
จากน้ัน  ใหทุกทานเขาที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 

STAR หรือ เทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 

 
 
 

 
 
 
วันที่สาม ยางกุง – พระมหาเจดียชเวดากอง – เจดียโบตาทาวน – เทพทันใจ – เทพ

กระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีตลาดสกอต - กรุงเทพฯ      
          ไ(เชา /กลางวัน/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ัน นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระ
เจดีย ทองคําค ู บ านคู  เม ือง
ประเทศพมาอายุกวาสองพัน
หารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากองหรือ ตะเกิง ชื่อ
เดิมของเมืองย างกุ ง มหา
เจด ีย ท ี ่ ใหญ ท ี ่ส ุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน 
จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอน
ออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคลนอกจากนี้รอบองค
เจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องคหากใครเกิดวัน
ไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต พระเจดียน้ี
ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผน
ทองคําทั ้งหมดนํ ้าหนักยี ่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้ง
สามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมี
เพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่ง
ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั ้นๆงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิ
หลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตก
แมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ ้นมา
แขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญ
มณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชน 
สีเหลือง, สีน้ําเงิน , สีสม , สีแดงเปนตน 

 



 

 

 
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะชมพูวระฐาเนสิง กุตตะเรมะโนลัมเม สัตตังสะรัตนะ 
ปฐมังกกุสันธัง สุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะ ติทุติยังโกนาคะมะนัง ธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยังกัสสปง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะ ติจตุกังโคตะมังอัตถะ เกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวันทามิตุระโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทา
มิสิระสา 

  *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ 
*** 

จากน้ัน  ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและ
ชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปป  นเทพทันใจ�م
(นัตโบโบยี) เม่ือขอสิ่งใดแลวสม
ตามความปราถนาก ็  ให  เอา
ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว
ออน กลวยหรือผลไมอ ื่นๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 
จากน้ัน ก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา 
บาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําให
เอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 
ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไป
แตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว จากนั้น 
นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะ

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนู
หาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

มาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการ
บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ�ต เต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หมอ
ไฟและ ซูชิ ขาวปم�นสารพัดหนาในเครือโออิชิ 

จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูป
นอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมี
ขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 
จากน้ัน นําทานสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 

ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย 
เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด 
และสลักเปนลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน   นําทานเที ่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน (BogyokeAung San)หรือ 
ตลาดสกอต 



 

 

(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยัง
เปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่
จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวาง
มอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป 
แป �งทานาคา เป นต น  (หากซื ้อสิ ้นค าหร ืออัญมณีท ี่ม ีราคาส ูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 

 สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่  DD 4239 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

......................................................................................................... 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา มหัศจรรยเมืองแปร มรดกโลกพมา ยางกุง 3 วัน บิน DD 
SUMMIT PARK VIEW YANGON HOTEL 4* 

เริ่มเดินทาง  กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500 
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500 
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,999 2,500 
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 2,500 
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 2,500 
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาปกติ
อีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีก 
ทานละ 1,000 บาท ** 

 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 



 

 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บนิยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบนั ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 


