
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุง้ -          

หงสาวดี – วดัไจค้ะวาย – พระราชวงับุเรงนอง – เจดียช์เวมอดอว(์พระมหาเจดียมุ์เตา) – 

ไจท้ีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตอุินทรแ์ขวน 



 

06.00 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน     

THAI LION AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

08.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน SL200  

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

น าท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซ่ึงอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยงั วดัไจค้ะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร 

จ านวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอย่างเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะ

จดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรทัธา) สถานท่ี

แห่งน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากน้ันน าท่านเดินทางต่อ 

ดว้ยความอ่ิมบุญและอ่ิมใจ (ส่ิงท่ีทางวดัตอ้งการขณะน้ีคือขา้วสาร โดยทางวดัจะมีการท าบุญ

บรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 

จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่น้ีเป็นพระราชวงัของ

พระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว้่าบริเวณ

ของพระราชวงัแหง่น้ีกวา้งใหญ่เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

น าท่านนมัสการ เจดียช์เวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดียใ์หญ่

คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับวา่เป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ        

บูรพกษัตริย ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือครั้งสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการ

พระเจดียอ์งคน้ี์  

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจท้ีโย เดินทาง 3 ชัว่โมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจที้โยหยุดพักเพ่ือ

เปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อขึ้ นบนภูเขา ไจที้โย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 

นาที ชมทัศนียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสมัผัสความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นขึ้ นเร่ือย ๆ 

เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน จากน้ีเดินข้ึนไปจนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทรแ์ขวน 

เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นหนา้ผา

อยา่งหม่ินเหม่  ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นิราศพระธาตุ

อินทรแ์ขวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  KYAIKHTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

จากท่ีพกัเดินไป พระธาตอุินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน หลงัอาหารค า่เชิญ

ท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการ

กลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม 

หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพื้ นท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่

ประตเูหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่าน้ัน  

วนัที่สอง พระธาตอุินทรแ์ขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว – พระเจดียไ์จปุ่๊น – 

เจดียเ์จา๊ทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เมืองยา่งกุง้ 

05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขา้วพระพุทธ       

มีชุดจ าหน่ายบริเวณน้ัน ใหท่้านไดข้อพรพระธาตุอินทรแ์ขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทศันียภาพ

รอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลง

มา โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นล่างขึ้ นไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์

น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลบัตามเสน้ทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร

มอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมือง

หงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลัก ผ้าปักพ้ืนเมือง ผ้าพ้ืนเมือง                    

น าชม พระเจดียไ์จ๊ปุ่น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ

ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ



 

พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศ

ตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนใหก้ับ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  

น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ี

งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขา

เชียงกุตระ เมืองยา่งกุง้ เชื่อกนัว่าเป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 

เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่

72 กระรตั และทบัทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากนัเท่ียว

ชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัวา่ ทองค าท่ีใชใ้นการ

ก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติ

องักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

 

(สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือ

เสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

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 ธสัสะติ 

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 หนูหางสั้น พญานาค 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

(IBIS HOTEL เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว LOCAL ที่มีคุณภาพ) 

วนัที่สาม เมืองยา่งกุง้ – เมืองสิเรียม – พระเจดียเ์ยเลพญา – พระเจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – 

ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าเดินทางสู่ เมืองสเิรยีม ซ่ึงอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เม่ือเดินทางถึงสิเรียม 

ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่

ริมฝัง่แม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  

น าท่านชม พระเจดียเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม ท่ี

บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตวัท่ีว่ายวน

เวียนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิวน ้า เสร็จแลว้เดินทางกลบัยา่งกุง้  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

จากน้ันน าชม พระเจดียโ์บตะทาวน์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึ้ นเพ่ือรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไป

บรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไว ้



 

ท่ีพระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 

และไดร้บัการปฏิสงัขรณข์ึ้ นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้าน

พระเจดียมี์โครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค า

ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์ ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง 

ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้ 

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่า

ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อ

วา่ อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่

ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญั

มณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ือง

หวาย งานฝีมือ เชน่ ผา้ปูโตะ๊ ผา้โสร่ง   

น าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็น

พระพุทธรูปท่ี แกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ี สุด ในพม่ า มีน ้ าห นัก ถึ ง  60 ตัน  สู ง  37 ฟุต 

แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย ์ ซ่ึงถือว่าเป็น

ชา่งฝีมือดีท่ีสุดของพม่า  

น าท่านชม ช้างเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บ ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจ านวน 3 

เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ และภายยงัมีขนหางของชา้งเผือกใหท่้านได้

บูชาเพ่ือน ากลบัไปเป็นเคร่ืองรางพกติดกาย คนโบราณเชื่อกนัว่าขนหางของชา้งเผือกน้ันใหคุ้ณ

ทางดา้นปัดเป่าส่ิงชัว่รา้ย ชว่ยป้องกนัอาถรรพ ์ปัดรงัควานจากภูตผีปีศาจและสตัวร์า้ยป้องกนัคุณ

ไสยต่างๆได ้(เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

19.25 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL207  

21.25 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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



 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

11 – 13 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

18 – 20 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

25 – 27 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

01 – 03 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

08 – 10 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

16 – 18 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย



 

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดั

จ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 



 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิก

การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และ

หนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 



 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

 

 



 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

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

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


