
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง – เมอืงยา่งกุง้ – เมอืงหงสา – พระราชวงับุเรนอง – เจดยี ์
ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นงักระเชา้ไฟฟ้า – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

07.30  พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาวเ์ตอรส์ายการบนิ MYANMAR 
AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

10.40   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทยีวบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
11.25  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมงิกาลาดง เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซงึอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนกูุง้แมนํ่าเผาทา่นละ 1 ตวั (1)  
 



 
 

จากนันนําท่านชม พระราชวงับเุรงนอง ซงึเพงิเรมิขดุคน้ และ บรูณปฏสิังขรณ์เมอืปี 2533 จากซากปรักหักพังที
ยังหลงเหลอือยู ่ทําใหส้ันนษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบันการ
ขดุคน้ยังไมเ่สร็จสนิสมบรูณ์ แตก่พ็อจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวังแหง่นกีวา้งใหญเ่พยีงใด  
นําทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คูบ่า้นคูเ่มอืงทสีงูทสีดุ
ของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สงิศักดสิทิธขิองพม่า ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซงึในสมัยกอ่นเป็น
สถานทปีระกอบพธิศีักดสิทิธ ิกอ่นออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทังพระเจา้บเุรง
นองดว้ย และเมอืครังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมา
นมัสการพระเจดยีอ์งคนี์  
 

 
 

สดุพเิศษ !! นําทา่นขนึเขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
 



 
 

พกัท ี KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

 
 
จากทพัีกเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 10 นาทเีทา่นัน หลังอาหารคําเชญิทา่นไปนมัสการ
พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนังสมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ
ระเบยีงทยีนืสูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสอืกนัหนาว หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองนังเพราะพนืทนัีงมี
ความเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีเปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทเีปิดสําหรับบรุษุเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน 



 

วนัทสีอง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยมิหวาน – เจดยีไ์จปุ่้น (พระ 4 ทศิ) – 
เมอืงยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

05.00  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพุทธมชีดุจําหน่ายบรเิวณนัน 
ใหท้า่นไดข้อพรพระธาตอุนิทรแ์ขวนอกีครัง ถ่ายรปู และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระ
ธาตุองคนี์ตังอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหล่นลงมา โดยเฉพาะเมือมองจากดา้นล่างขนึไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่
เหนือหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพอืทําบุญใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จํานวน 1,200 รปู ทนีีเราจะใสบ่าตรขา้ว
สวยเพียงอย่างเดียว สําหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสงิอนืๆ ก็สามารถ
นําไปไดต้ามกําลังศรัทธา) สถานทีแห่งนีเป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชันตร,ี โท และเอก จากนันนํา
ท่านเดนิทางต่อ ดว้ยความอมิบุญและอมิใจ (สงิทีทางวัดตอ้งการขณะนีคือขา้วสาร โดยทางวัดจะมีการทําบุญ
บรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  
 

 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมนํ่าเผา ทา่นละ 1 ตวั (4) 
หลังจากนันนําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทังยัง
สามารถเลอืกซอืของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพนืเมอืง ผา้พนืเมอืง  
 



 

ไฮไลทท์นีนีอกเหนือจากการสักการะพระนอนยมิหวานแลว้ ยังมจีุดชอ้ปปิงทเีป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทยีวมายัง
วัดแหง่นี อาทเิชน่ไมแ้กะสลัก หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นีสามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้
 

 
 
นําชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซงึบรูณะเมอื พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรปูปางประทับนังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระ
สมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โก
นาคม ์(ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกสุันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสสีาวพี
นอ้งทอีทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ  
นําทา่น ชอ้ปปิงตลาดสก็อต ซงึเป็นตลาดทใีหญ่ทสีดุของพม่า มสีนิคา้ของทรีะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ 
ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครอืงเงนิ เครอืงหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสรง่   
 



 
 
นําทา่นชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคู่เมืองของพม่า ตังอยู่บรเิวณเนินเขาเชยีงกตุระ เมือง
ยา่งกุง้ เชอืกันวา่เป็นมหาเจดยีท์บีรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชร
อยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชนืขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซงึมทีังผูค้นชาวพม่า
และชาวตา่งชาตมิากมายทพีากันเทยีวชมและนมัสการทังกลางวันและกลางคนือยา่งไม่ขาดสาย โดยกลา่วขานกัน
ว่า ทองคําทใีชใ้นการกอ่สรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนีมีจํานวนมหาศาลกวา่ทองคําทเีก็บอยู่ทีธนาคารชาติ
อังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์งีดงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก  
 

ณ วัดแหง่นียังมสีงิศักดสิทิธอินื ๆ อกีมากมายนอกเหนือจากองคเ์จดยีช์เวดากอง อกีจดุทเีป็นทนียิมนันก็คอื 
องคแ์ม่ยักษ์โดยวธิีการสักการะนันทําไดโ้ดยการจุดบุหร ี1 มวน ใหก้ับองคแ์ม่ยักษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรอืงหนา้ที
การงาน 
 

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

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

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร 
พธุ 

กลางวนั 
พธุ 

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา 
ชา้ง 

ไมม่งีา 
หนูหาง

ยาว 
หนูหาง

สนั 
พญานา

ค 
 
 

สถานทสํีาคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทีบเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถ
นําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือเสรมิสรา้งบารมีและสริมิงคล 
นอกจากนีรอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํา
พระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเป็ดกักงิ/สลดักุง้มงักร (5) 
พกัท ี TRYP HOTEL / GRAND UNITED HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัทสีาม เมอืงย่างกุง้ – วดัคาบาเอ – ร่วมพธิเีทนิพระธาตุ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทะทนัใจ – เทพกระซบิ – พระ
นอนยมิหวาน – สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ(B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
หลังจากนันนําทา่นรว่มพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุนึเทนิบนศรษีะท ีเจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร 
ภายในบรรจพุระอัฐธิาตขุองพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลานแ์ละพระสารบีตุร และเป็นทปีระดษิฐานพระพุทธรปูเงนิ
หนัก 500 กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ ่บรรจคุนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ย
ถําเรยีกว่า “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลวา่ “หนิ” เจดยีแ์หง่นีสรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ 
นายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า สําหรับเป็นสถานทสีังคายนาพระไตรปิฎกครังท ี6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพอื
อทุศิเป็นกศุลเพอืใหเ้กดิความสันตสิขุแดม่วลมนุษยต์ามความหมายของชอื “เจดยีค์าบาเอ” ซงึแปลวา่ “สันตภิาพ
โลก” ทังนีมีคํารําลอืว่าอูนุสรา้งเจดยีแ์ห่งนีตามบัญชาของชปีะขาวทีแสดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอู้นุทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้รว่มพธิอีาจมกีารเปลยีนแปลง) 
 

 
 

จากนันนําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซงึเป็นเจดยีท์สีรา้งขนึเพอืรับพระเกศาธาตกุอ่นทนํีาไปบรรจใุน พระเจดยีช์เว
ดากอง เมอืพระเกศาธาตไุด ้ ถูกอัญเชญิขนึจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้พีระเจดยีโ์บตะตองแหง่นีกอ่น พระ
เจดยีแ์หง่นีไดถู้ก ทําลายในระหวา่งสงครามโลกครังท ี2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขนึมาใหม่ โดยมคีวามแตกต่าง
กับพระเจดยีท์ัวไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระ
บรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดนํ้าทองคําและของ
มคีา่ตา่ง ๆ ทมีพีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 
นําทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซงึชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชอืวา่ อธฐิานสงิ
ใดจะสมความปรารถนา  
 

 
 



จากนันสักการะ เทพกระซบิ หรือนัตอะมาดอวเ์มียะ ตามตํานานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคทีเกดิความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกนิเนือสัตวจ์นสนิชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซงึชาวพม่าเคารพ
บชูามานานแลว้ 

เทยีง บรกิารอาหารทยีง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนชูาบบูฟุเฟ่ตซ์ฟีู๊ ด (7) 
นําท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซงึเป็นพระทมีีความสวยงามทีสดุ มขีนตาทงีดงาม พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซงึแตกต่างกับศลิปะของไทยทีประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็น
ศลิปะพมา่ทงีดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  
 

 
 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

16.30   นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ี8M331  (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
18.15  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************************************* 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั

เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 
ราคาไมร่วมตวั 

เครอืงบนิ 

10 – 12 ตลุาคม 2562 9,999 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 มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่านนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัท่านเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํามนัทยีงัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 



 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่
ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้
บรกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอื

เอเจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทียวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทียวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพือทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 

การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสือ
เดนิทางและอืนๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเดนิทางจรงิของประเทศทีเดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่นใหญ่เป็น
สําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทียวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่า
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุก

ชนิไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่าง



สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณ ี
 

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


