
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุง้ - หงสาวดี – 

วัดไจค้ะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดียช์เวมอดอว(์พระมหาเจดียมุ์เตา) – ไจท้ีโย – คิม

ปูนแคมป์ - พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู1 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบิน     AIR 

ASIA โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.15 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเท่ียวบิน FD251  

08.00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้ ประเทศพมา่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบั

กระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

น าท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซึ่งอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง น าท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจค้ะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร 



 
 

จ านวน 1,200 รปู ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอยา่งเดียว ส าหรบัอาหารทางชาวบา้นจะจดัเตรียม

ไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานท่ีแห่งน้ีเป็น

โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก (ส่ิงท่ีทางวดัตอ้งการมากท่ีสดุขณะน้ีคือ

ขา้วสาร โดยการท าบญุบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน้ และ บรูณปฏิสงัขรณ์เมื่อปี 2533 จากซาก

ปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หง

สาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัการขุดคน้ยงัไมเ่สร็จส้ินสมบรูณ ์แต่ก็พอจะเห็นไดว้า่บริเวณของพระราชวงัแห่ง

น้ีกวา้งใหญ่เพียงใด 

 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่

คู่บา้นคู่เมืองท่ีสงูท่ีสุดของหงสาวดี นับวา่เป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ        บรูพกษัตริย ์

ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์  

น าท่านมุง่หน้าสู่เมือง ไจท้ีโย เดินทาง 3 ชัว่โมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจที้โยหยุดพกัเพื่อเปล่ียนรถ

เป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อข้ึนบนภูเขา ไจที้โย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชม

ทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสมัผสัความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นข้ึนเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบ

ถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน จากน้ีเดินข้ึนไปจนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดียข์นาด

เล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สงู 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ์ึ่งตั้งอยูบ่นหน้าผาอยา่งหมิ่นเหม ่ ดคูลา้ยวา่

จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทร์แขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ

พุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค า

จนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน 

 

 

 

 

 



 
 

พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเทา่  

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากท่ีพกัเดินไป พระธาตอิุนทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน หลงัอาหารค า่เชิญท่าน

ไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการกลางแจง้

เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผา้ห่ม 

ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพื้ นท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตเูหล็กท่ีเปิด

ส าหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่าน้ัน  

วนัที่สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดียไ์จปุ่๊น – 

เจดียเ์จา๊ทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เมืองยา่งกุง้ 

05.00 น. เชิญท่านนมสัการ พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธ       มีชุด

จ าหน่ายบริเวณน้ัน ใหท่้านไดข้อพรพระธาตุอินทรแ์ขวนอีกครั้ง ถ่ายรปู และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระ

ธาตุ พิสจูน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อ

มองจากดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหน้าผา ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศ

นับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลับตามเสน้ทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญ

โบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหง

สาวดี  อีกทั้ งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ  ไม้แกะสลัก  ผ้า ปักพื้ น เมือง ผ้าพื้ น เมือง                    

น าชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ

ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้(ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้

ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก) และ

พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพี่น้องท่ีอุทิศตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้ง

พระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ  



 
 

น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม 

พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ีประดิษฐาน

พระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพมา่ท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขา

เชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เชื่อกนัวา่เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ 

บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่72 กระ

รัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากันเท่ียวชมและ

นมัสการทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง

ซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยูท่ี่ธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและ

นับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

(สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธ้ปูเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้ง

บารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์

หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ)  

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ 

พธุ

กลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว์

สญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์

ชา้งมี

งา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว 

หนูหาง

สั้น พญานาค 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

(IBIS HOTEL เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว LOCAL ที่มีคณุภาพ) 



 
 

วนัที่สาม เมืองยา่งกุง้ – เมืองสิเรียม – พระเจดียเ์ยเลพญา (เจดียก์ลางน ้า) - พระเจดียโ์บตะทาวน์ เทพ

ทนัใจ – ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน - ชา้งเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง – กรุงเทพ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่ง

แมน่ ้ายา่งกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแมน่ ้าอิระวดี  

น าท่านชม พระเจดียเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม ท่ีบริเวณ

ท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเล้ียงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวท่ีวา่ยวนเวียนใหเ้ห็น

ครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิวน ้า เสร็จแลว้เดินทางกลบัยา่งกุง้  

จากน้ันน าชม พระเจดียโ์บตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดียท่ี์สรา้งข้ึน

เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุใน พระเจดียช์เวดา

กอง เมื่อพระเกศาธาตุได  ้ ถูกอัญเชิญข้ึนจากเรือ ไดน้ ามา

ประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่ง

น้ีไดถ้กู ท าลายในระหวา่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดร้บัการ

ปฏิสงัขรณข้ึ์นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไป

คือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดิน

เขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค า

ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใตฐ้าน

เจดีย ์ ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชน

ชาวพมา่น ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้ 

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าใหค้วาม

เคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อวา่ อธิฐานส่ิงใด

จะสมความปรารถนา   

จากน้ันสกัการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาคท่ี

เกิดความศรทัธาในพุทธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นสิ้ นชีวติไปและไดก้ลายเป็นนัต 

ซึ่งชาวพมา่เคารพบชูามานานแลว้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญั

มณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสรง่   

น าท่านสกัการะ พระหินอ่อน (เจา๊ดอจ)ี ซึ่งเป็นพระพุทธรปูท่ี แกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในพม่ามีน ้าหนักถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซึ่งถือวา่เป็นช่างฝีมือดี

ท่ีสุดของพมา่  



 
 

น าท่านชม ชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจ านวน 3 เชือก ตอ้ง

ตามคชลักษณะของชา้งเผือกทุกประการ และภายยงัมีขนหางของชา้งเผือกใหท่้านไดบู้ชาเพื่อน า

กลบัไปเป็นเครื่องรางพกติดกาย คนโบราณเชื่อกนัวา่ขนหางของชา้งเผือกน้ันใหคุ้ณทางดา้นปัดเป่าส่ิง

ชัว่รา้ย ชว่ยป้องกนัอาถรรพ ์ปัดรงัควานจากภตูผีปีศาจและสตัวร์า้ยป้องกนัคุณไสยต่างๆได ้(เป็นความ

เชื่อส่วนบุคคล) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

21.40 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD258  

23.30 น. ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

ตัง้แตก่รุป๊ท่ีเดินทาง 23-25 มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป ไฟลบิ์นจะเปลี่ยนเวลากลบัเป็น 

20.05 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD258  

21.55 น. ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11

ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

08 – 10 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

15 – 17 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

05 – 07 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

12 – 14 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

19 – 21 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

21 – 23 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

26 – 28 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

02 – 04 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

03 – 05 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

16 – 18 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

17 – 19 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

23 – 25 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 



 
 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

06 – 08 กนัยายน 2561  10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

07 – 09 กนัยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

13 – 15 กนัยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

20 – 22 กนัยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

27 – 29 กนัยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

28 – 30 กนัยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่น้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่

ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรด

อ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักลา่ว บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ  า

ทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษี

น ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 



 
 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่

(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด

ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม



 
 

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารองสามารถ

น าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเครื่องไดไ้มม่ี

การจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเครื่องไดไ้ม่

เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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


