
 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง – เมอืงย่างกุง้ – เมอืงหงสา – พระราชวงับุเรนอง – เจดยี์

ชเวมอดอ (พระธาตมุเุตา) – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

07.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาวเ์ตอรส์ายการบนิ MYANMAR 

AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
10.40   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



 

11.25  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมงิกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (1)  

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขุดคน้ และ บูรณปฏสิังขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหักพังที่

ยังหลงเหลอือยู่ ท าใหส้ันนษิฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีุเรงนอง ปัจจุบันการ

ขดุคน้ยังไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ แตก็่พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวังแหง่นี้กวา้งใหญเ่พยีงใด  
น าท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คู่บา้นคู่เมอืงทีส่งูทีส่ดุ

ของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็น
สถานที่ประกอบพธิศัีกดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรง

นองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมา
นมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้  

 

 
 



 

สุดพเิศษ !! น าทา่นขึน้เขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี

 

 
 

พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

 



 

จากทีพ่ักเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพียง 10 นาทเีท่านัน้ หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการ

พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ
ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมี

ความเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้ 
 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยิม้หวาน – เจดยีไ์จปุ้่ น (พระ 4 ทศิ) – 

เมอืงยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

05.00  เชญิท่านนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพุทธมชีดุจ าหน่ายบรเิวณนัน้ 
ใหท้า่นไดข้อพรพระธาตุอนิทรแ์ขวนอกีครัง้ ถา่ยรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรยว์่าพระ

ธาตุองค์นี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่
เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพื่อท าบุญใสบ่าตรขา้วสวยแด่ภกิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใสบ่าตรขา้ว

สวยเพียงอย่างเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรียมไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถ
น าไปไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานทีแ่ห่งนี้เป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก จากนัน้น า

ท่านเดนิทางต่อ ดว้ยความอิม่บุญและอิม่ใจ (สิง่ที่ทางวัดตอ้งการขณะนี้คือขา้วสาร โดยทางวัดจะมีการท าบุญ
บรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  
 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ า้เผา ทา่นละ 1 ตวั (4) 

หลังจากนัน้น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยัง
สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง  

 

 

ไฮไลทท์ีน่ี้นอกเหนือจากการสักการะพระนอนยิม้หวานแลว้ ยังมีจุดชอ้ปป้ิงทีเ่ป็นจุดดงึดูดนักท่องเที่ยวมายัง
วัดแหง่นี้ อาทเิชน่ไมแ้กะสลัก หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นี้สามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้

 



 

 
 
น าชม พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่บูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระ

สมณโคดมสมัมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โก

นาคม ์(ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกสุันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพี่
นอ้งทีอ่ทุศิตนใหกั้บพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุุษเพศ  

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ที่สดุของพม่า มีสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ 
ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง   

 

 



 

น าท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกุตระ เมือง

ยา่งกุง้ เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชร
อยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทัีง้ผูค้นชาวพม่า

และชาวต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกัน
ว่า ทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนี้มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติ

อังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  
 

ณ วัดแห่งนี้ยังมสีิง่ศักดิส์ทิธิอ์ืน่ ๆ อกีมากมายนอกเหนือจากองคเ์จดยีช์เวดากอง อกีจุดทีเ่ป็นทีน่ยิมนัน้ก็คอื 

องคแ์ม่ยักษ์โดยวธิีการสักการะนัน้ท าไดโ้ดยการจุดบุหรี ่1 มวน ใหกั้บองคแ์ม่ยักษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรือ่งหนา้ที่
การงาน 

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต  ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร 
พุธ 

กลางวนั 

พุธ 

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา 
ชา้ง 

ไมม่งีา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

ส ัน้ 

พญานา

ค 

 
 

สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถ

น าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมีและสริมิงคล 
นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้า

พระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเป็ดกักิง่/สลดักุง้มงักร (5) 

พกัที ่ TRYP HOTEL / GRAND UNITED HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงย่างกุง้ – วดัคาบาเอ – ร่วมพธิเีทนิพระธาตุ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทะทนัใจ – เทพกระซบิ – พระ

นอนยิม้หวาน – สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ(B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากนัน้น าทา่นร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตุขึน้เทนิบนศรษีะที ่เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร 
ภายในบรรจุพระอัฐธิาตขุองพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลานแ์ละพระสารบีตุร และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเงนิ

หนัก 500 กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ ่บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ย
ถ ้าเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หิน” เจดีย์แห่งนี้สรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ 

นายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า ส าหรับเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่อ
อุทศิเป็นกุศลเพื่อใหเ้กดิความสันตสิขุแด่มวลมนุษยต์ามความหมายของชือ่ “เจดยีค์าบาเอ” ซึง่แปลว่า “สันตภิาพ

โลก” ทัง้นี้มีค าร ่าลอืว่าอูนุสรา้งเจดียแ์ห่งนี้ตามบัญชาของชปีะขาวที่แสดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอู้นุท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพธิอีาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
 



 

 
 

จากนัน้น าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตุกอ่นทีน่ าไปบรรจุใน พระเจดยีช์เว
ดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได  ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ี่พระเจดยี์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระ

เจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และไดร้ับการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมีความแตกต่าง
กับพระเจดยีท่ั์วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระ

บรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดน้ าทองค าและของ

มคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 
น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่ว่า อธฐิานสิง่

ใดจะสมความปรารถนา  
 

 
 
จากนั้นสักการะ เทพกระซบิ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ ยะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคที่เกดิความ

ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพ
บชูามานานแลว้ 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูชาบบูฟุเฟ่ตซ์ฟู๊ีด (7) 

น าท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่ีความสวยงามที่สดุ มีขนตาที่งดงาม พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยที่ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็น

ศลิปะพมา่ทีง่ดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  
 

 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
16.30   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่8M331  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.15  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
************************************************************* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

10 – 12 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

11 – 13 ตลุาคม 2562 11,999 2,500 8,999 

12 – 14 ตลุาคม 2562 12,999 2,500 9,999 

17 – 19 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 



 

19 – 21 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

24 – 26 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

25 – 27 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

26 – 28 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 10,999 2,500 7,999 

02 – 04 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

07 – 09 พฤศจกิายน 2562 9,999 2,500 7,999 

09 – 11 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

14 – 16 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

21 – 23 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

28 – 30 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 10,999 2,500 7,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2562 11,999 2,500 8,999 

06 – 08 ธนัวาคม 2562 11,999 2,500 8,999 

13 – 15 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

14 – 16 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

20 – 22 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

27 – 29 ธนัวาคม 2562 12,999 3,000 9,999 

28 – 30 ธนัวาคม 2562 12,999 3,000 9,999 

29 – 31 ธนัวาคม 2562 13,999 3,000 10,999 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999 

09 – 11 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 

10 – 12 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 

11 – 13 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 

 

**ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้
ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 



 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเทีย่วทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทาง
ส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
ส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
***************************************** 


