
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุง้ –          
เมืองหงสาวดี – เจดียช์เวมอดอว ์- พระมหาเจดียมุ์เตา - ไจที้โย - คิมปูนแคมป์ - พระ
ธาตอิุนทรแ์ขวน 

,-./, น. พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น � อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู � เคาวเ์ตอรส์าย
การบิน MYANMAR AIRWAY โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

7,.78 น.  นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่าโดยเที�ยวบิน 8M 336 
  ตั<งแตก่รุป๊วนัที> /7 มีนาคม ?8@7 เป็นตน้ไปเวลาจะเปลี>ยนเป็น 8M336 10.40-11.25 
11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 
เที>ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่เมือง เมืองหงสาวดี ซึ�งอยู่ห่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั �วโมง เมืองหงสาวดีเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจกัรหงสาวดีของชาวมอญ 
และอาณาจกัรตองอขูองชาวพม่า 
นําท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดียใ์หญ่
คู่บา้นคู่เมืองที�สูงที�สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น >ใน? สิ�งศักดิ@ สิทธิ@ของพม่า ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ�งในสมัยก่อนเป็นสถานที�ประกอบพิธีศกัดิ@สิทธิ@  ก่อนออกศึกของ        
บูรพกษัตริย ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั�งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื�อครั�ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมสัการพระเจดียอ์งคนี์�   
นําท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจที้โย เดินทาง A ชั �วโมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจที้โยหยุดพกัเพื�อ
เปลี�ยนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื�อขึ� นบนภูเขา ไจที้โย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณนี� ประมาณ 
A? นาที ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสมัผัสความเยน็ซึ�งจะค่อย ๆ เยน็ขึ� นเรื�อย 
ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน จากนี� เดินขึ� นไปจนถึงโรงแรมที�พกั  พระธาตุอินทร์
แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั�งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั�งองคซึ์�งตั�งอยูบ่น
หน้าผาอยา่งหมิ�นเหม่  ดคูลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทรแ์ขวนนี� นับเป็น 
> ใน ? มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที�มาและแรงบันดาลใจของกวีซี
ไรส ์ปี พุทธศกัราช D?A� มาลา คาํจนัทร ์ที�แต่งวรรณกรรมเรื�อง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นิราศ
พระธาตุอินทรแ์ขวน 

พกัที>  KYAIKHTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากที�พกัเดินไป พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง >H นาทีเท่านั�น หลังอาหารคํ �า
เชิญท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนั�งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ
นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที�ยื�นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเสื� อกนัหนาว 
หรือกนัลม หรือผา้หม่ ผา้พนัคอ เบาะรองนั�งเพราะพื� นที�นั�งมีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคนี์� เปิด
ตลอดคืนแต่ประตเูหล็กที�เปิดสาํหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  DH.HH น. เท่านั�น  
 
 
 
 

 
 
 
วนัที>สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน – เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนช์เวตา

เลียว - พระเจดียไ์จปุ่๊น – ชอ้ปปิ< งตลาดสก็อต - พระมหาเจดียช์เวดากอง 
,8.,, น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขา้วพระพุทธ       

มีชุดจาํหน่ายบริเวณนั�น ใหท่้านไดข้อพรพระธาตุอินทรแ์ขวนอีกครั�ง ถ่ายรูป และชมทศันียภาพ
รอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์่าพระธาตุองคนี์� ตั�งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลง
มา โดยเฉพาะเมื�อมองจากดา้นล่างขึ� นไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์
นําไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางกลบัตามเสน้ทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ�งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร
มอญโบราณที�มีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที�สาํคญัในหงสาวดี  
นําท่านเขา้สู่ วัดไจค้ะวาย เพื�อทําบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร จาํนวน >,DHH รูป 

ที�นี� เราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอย่างเดียว สาํหรบัอาหารทางชาวบา้นจะจดัเตรียมไวต่้างหาก 
(หรือถา้ตอ้งการถวายสิ�งอื�นๆ ก็สามารถนําไปไดต้ามกาํลงัศรทัธา) สถานที�แห่งนี� เป็นโรงเรียน
สอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั�นตรี, โท และเอก จากนั�นนําท่านเดินทางต่อ ดว้ยความอิ�มบุญ
และอิ�มใจ (สิ� งที� ทางวดัตอ้งการขณะนี� คือขา้วสาร โดยทางวดัจะมีการทาํบญุบริจากขา้วสาร
กระสอบละ ",$$$ บาทโดยประมาณ)  

เที>ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ�งเพิ�งเริ�มขุดคน้ และ บูรณปฏิสงัขรณ์เมื�อปี D?AA 
จากซากปรกัหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทําใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี� เป็นพระราชวงั
ของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยงัไม่เสร็จสิ� นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว้่า
บริเวณของพระราชวงัแหง่นี� กวา้งใหญ่เพียงใด 

หลังจากนั�นนําท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของ
เมืองหงสาวดี อีกทั�งยงัสามารถเลือกซื� อของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื� นเมือง ผา้พื� นเมือง                    
นําชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซึ�งบูรณะเมื�อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั�งโดยรอบทิศ
ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศ
ตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยสี�สาวพี�น้องที�อุทิศตนใหก้บั
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  
 

 
 
 
 

นําท่าน ชอ้ปปิ< งตลาดสก็อต ซึ�งเป็นตลาดที�ใหญ่ที�สุดของพม่า มีสินคา้ของที�ระลึกมากมาย 
อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไขมุ่ก เครื�องเงิน เครื�องหวาย งานฝีมือ เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสร่ง  
นําท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตั�งอยู่บริเวณเนิน
เขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เชื�อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที�บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
จาํนวน U เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่?,��U เม็ด โดยเฉพาะชื� นขา้งบนสุดมีเพชร
เม็ดใหญ่อยู ่VD กระรตั และทบัทิม D,A>V เม็ด ซึ�งมีทั�งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมาย
ที�พากันเที�ยวชมและนมัสการทั�งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทองคาํที�ใชใ้นการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์หง่นี� มีจาํนวนมหาศาลกวา่ทองคาํที�เก็บอยูที่�
ธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียที์�งดงามมากที�สุดแหง่หนึ�งของโลก 
(สถานที�สาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออก
รบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน
เพื�อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากนี� รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั�ง
แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต) 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตติยงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 
วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั<น พญานาค 

  
 
 
 
 

 
เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัที>  GRAND UNITED HOTEL / MILLENNIUM HOTEL / IBIS HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
  *IBIS HOTEL ถือเป็นโรงแรม ] ดาว LOCAL* 

วนัที>สาม เมืองย่างกุง้ – พระเจดียโ์บตะทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซิบ – เจดียเ์จา๊ทัตจี (พระ
นอนตาหวาน) - พระหินอ่อน – ชา้งเผือก- ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนาํชม พระเจดียโ์บตะทาวน์ ซึ>งเป็นเจดียที์>สรา้งขึ< นเพื>อรบัพระเกศาธาตุก่อนที>
นาํไปบรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เมื>อพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ< นจากเรือ ไดน้าํมา
ประดิษฐานไวที้>พระเจดียโ์บตะตองแห่งนี< ก่อน พระเจดียแ์ห่งนี< ไดถู้ก ทาํลายในระหว่าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงครามโลกครั<งที> 2 และไดร้ับการปฏิสังขรณขึ์< นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระ
เจดียท์ั >วไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้
โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคาํใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน 
ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย ์ไดน้าํทองคาํและของมีค่าต่าง ๆ ที>มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านาํมา
ถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้ 
นําท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ�งชาวพม่าใหค้วาม
เคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื�อว่า อธิฐานสิ�งใดจะ
สมความปรารถนา 
จากนั�นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมีX ยะ ตาม

ตาํนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคที�เกิดความศรัทธา
ในพุทธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไม่ยอมกินเนื� อสตัวจ์นสิ� นชีวิต
ไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพบชูามานานแลว้ 
นําท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระ
ที�มีความสวยงามที�สุด มีขนตาที�งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึ�งแตกต่างกับศิลปะของ
ไทยที�ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที�งดงามมี
ขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

เที>ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
นําท่านสกัการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที� แกะสลกัจากหินอ่อนที�มีขนาด
ใหญ่ที�สุดในพม่ามีนํ�าหนักถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซึ�งถือว่า
เป็นชา่งฝีมือดีที�สุดของพม่า  
นําท่านชม ชา้งเผือก ที�เป็นชา้งคู่บ ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั�งตัวจํานวน 3 
เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ และภายยงัมีขนหางของชา้งเผือกใหท่้านได้
บชูาเพื�อนํากลบัไปเป็นเครื�องรางพกติดกาย คนโบราณเชื�อกนัว่าขนหางของชา้งเผือกนั�นใหคุ้ณ
ทางดา้นปัดเป่าสิ�งชั �วรา้ย ช่วยป้องกนัอาถรรพ ์ปัดรงัควานจากภูตผีปีศาจและสตัวร์า้ยป้องกนั
คุณไสยต่างๆได ้(เป็นความเชื�อส่วนบุคคล) 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

7@./, น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เที�ยวบินที� 8M331  
18.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากท่านที>ตอ้งออกตั fวภายใน (เครื>องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที>เจา้หนา้ที>ทุกครั<งก่อนทาํการออกตั fว
เนื>องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี>ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที>ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

?-/ ท่าน 

7 เด็ก ? ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ >ากว่า77ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ >ากว่า77ปี) 

พกัเดี>ยว
เพิ>ม 

ราคาไม่
รวมตั fว 

,7 - ,/ มีนาคม ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
7, – 7? มีนาคม ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
7@ – 7i มีนาคม ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
7- – 7j มีนาคม ?8@7 7,,iii 7,,iii 7,,iii /,,,, i,8ii 
?/ – ?8 มีนาคม ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 

/7 มี.ค. – ,? เม.ย. ?8@7 7,,iii 7,,iii 7,,iii /,,,, i,8ii 
,@ – ,i เม.ย. ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
78 – 7- เม.ย. ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
?, – ?? เม.ย. ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
?7 – ?/ เม.ย. ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
?- – ?j เม.ย. ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
?i – /, เม.ย. ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 

?j เม.ย. – ,7 พ.ค. ?8@7 77,iii 77,iii 77,iii /,,,, i,iii 
7i – ?, พฤษภาคม ?8@7 j,888 j,888 j,888 3,000 7,588 
?- – ?j พฤษภาคม ?8@7 j,888 j,888 j,888 3,000 7,588 
?? – ?] มิถุนายน ?8@7 j,888 j,888 j,888 3,000 7,588 
?- – ?j กรกฎาคม ?8@7  j,888 j,888 j,888 3,000 7,588 
7, – 7? สงิหาคม ?8@7 10,588 10,588 10,588 3,000 7,888 
?] – ?@ สงิหาคม ?8@7 j,888 j,888 j,888 3,000 7,588 
,- – ,j กนัยายน ?8@7 j,888 j,888 j,888 3,000 7,588 
?i ก.ย. – ,7 ต.ค. ?8@7 j,888 j,888 j,888 3,000 7,588 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ? ปี /,j,, บาท** 
 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ>น 
ทา่นละ 8,, บาท/ทริป/ตอ่ทา่น **สว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

ตั<งแตก่รุป๊วนัที> 7i พฤษภาคม ?8@7 เป็นตน้ไป  
ค่าทริปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ>นจะปรบัเป็น i,, บาท/ทริป/ทา่น 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก /, วันก่อนการเดินทางเท่านั<น ไม่เช่นนั<น
ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั<งสิ< น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ย
ค่าตั fวไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้>ถว้นก่อนการ
จองทวัรทุ์กครั<ง เพื>อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 
การเดินทางในแตล่ะครั<งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 78 ท่านขึ< นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิmในการเลื>อนการเดินทาง หรอืเปลี>ยนแปลงราคา 
 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 8,,,,.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิmในการคืน
มดัจาํทั<งหมด เนื>องจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตั fวเครื>องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที>เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ<ามนัที>ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที>เหลือ กรุณาชาํระ ?7 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตั fวเมื>อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื>องจากเงื>อนไขของสายการบิน 
 
อตัราค่าบริการนี< รวม 
� ค่าตั \วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน DH กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ D ท่านหรือ  A ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ    
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ >,HHH,HHH บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบรกิารนี< ไม่รวม 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
�ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ>น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ* 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ>ม -% และภาษีหกั ณ ที>จา่ย /% 
 
เงื>อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1.  นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

 
เงื>อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการ
ที�ชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยว
ใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั \วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื>อนไขและขอ้กาํหนดอื>นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 
>? ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย V วันก่อนการ
เดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย >H วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวี
ซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล 
คํานําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั \วเครื�องบิน ในกรณีที�
นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการ
เปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั \วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น 

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน >HH 
มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกันทุกชิ� นไม่เกิน >,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิป
ล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถื้อไดท่้านละ > ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี>ยวกับการนําแบตเตอรี>สาํรองขึ< นไปบนเครื>องบินดังนี<  
แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกัด 
ไดแ้ก่ 

3.> แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า DH,HHH mAh หรือน้อยกว่า >HH Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
3.D แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้า DH,HHH - AD,HHH mAh หรือ >HH->�H Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ D กอ้น 
3.A แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ AD,HHH mAh หรือ >�H Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
*****************************************  

 

 

 


