
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -          

หงสาวดี – วดัไจค้ะวาย – พระราชวงับุเรงนอง – เจดียช์เวมอดอว(์พระมหาเจดียมุ์เตา) – 

ไจท้ีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทรแ์ขวน 

06.00 น. พร้อมกันท่ี 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 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง รับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

น าท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยงั วดัไจค้ะวาย เพ่ือท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร 

จ านวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอย่างเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะ

จดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอื่นๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรัทธา) สถานท่ี

แห่งน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากน้ันน าท่านเดินทางต่อ 

ดว้ยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (ส่ิงท่ีทางวดัตอ้งการขณะน้ีคือขา้วสาร โดยทางวดัจะมีการท าบุญ

บริจากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 

จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของ

พระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว่้าบริเวณ

ของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่เพียงใด 

 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านนมัสการ เจดียช์เวมอดอว  ์คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดีย์ใหญ่

คู่บา้นคู่เมืองท่ีสงูท่ีสุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศา



  

 

ธาตุของพระพุทธเจ้า ซ่ึงในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ        

บรูพกษัตริย ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครั้งสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการ

พระเจดียอ์งคน้ี์  

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจท้ีโย เดินทาง 3 ชัว่โมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจที้โยหยุดพักเพ่ือ

เปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือข้ึนบนภเูขา ไจที้โย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 

นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ  เย็นข้ึนเร่ือย ๆ  

เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากน้ีเดินข้ึนไปจนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทร์แขวน 

เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ สงู 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยู่บนหน้าผา

อย่างหมิ่นเหม่  ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทร์แขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นิราศพระธาตุ

อินทร์แขวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดบัเทียบเท่า* 

เยน็  บริการอาหารเยน็  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากท่ีพกัเดินไป พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน หลงัอาหารค า่เชิญ

ท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการ

กลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม 

หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพ้ืนท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่

ประตเูหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่าน้ัน  



  

 

วนัที่สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว – พระเจดียไ์จปุ่๊น – 

เจดียเ์จา๊ทตัจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เมืองยา่งกุง้ 

05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขา้วพระพุทธ       

มีชุดจ าหน่ายบริเวณน้ัน ใหท่้านไดข้อพรพระธาตุอินทร์แขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทศันียภาพ

รอบ ๆ พระธาตุ พิสจูน์ความมหัศจรรยว่์าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลง

มา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหน้าผา  ราวกับพระอินทร์

น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดีย์ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลับตามเสน้ทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร

มอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมือง

หงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพ้ืนเมือง ผ้าพ้ืนเมือง                    

น าชม พระเจดียไ์จ๊ปุ่น ซ่ึงบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ

ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศ

ตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนใหก้ับ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ  

น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ี

งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียคู่์บา้นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา

เชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เช่ือกันว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 



  

 

เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 

72 กระรัต และทบัทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากันเท่ียว

ชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าท่ีใชใ้นการ

ก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ ท่ีธนาคารชาติ

องักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 

(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 สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมัง กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

(IBIS HOTEL เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว LOCAL ท่ีมีคณุภาพ) 

วนัที่สาม เมืองยา่งกุง้ – เมืองสิเรียม – พระเจดียเ์ยเลพญา – พระเจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – 

ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม 

ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่

ริมฝ่ังแม่น ้ าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกับแม่น ้ าอิระวดี  

น าท่านชม พระเจดียเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม ท่ี

บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตวัท่ีว่ายวน

เวียนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิวน ้า เสร็จแลว้เดินทางกลบัย่างกุง้  



  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

จากน้ันน าชม พระเจดียโ์บตะทาวน์ ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไป

บรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ้ ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไว้

ท่ีพระเจดีย์โบตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดีย์แห่งน้ีไดถู้ก  ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 

และไดร้ับการปฏิสงัขรณ์ข้ึนมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้าน

พระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้ โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค า

ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์ ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง 

ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้ 

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่า

ใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือ

ว่า อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่

ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญั

มณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ือง

หวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสร่ง   

น าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็น

พระพุทธรูปท่ี แกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ี สุดในพม่ ามี น ้ าหนัก ถึง  60 ตัน  สูง  37 ฟุต 

แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซ่ึงถือว่าเป็น

ช่างฝีมือดีท่ีสุดของพม่า  

น าท่านชม ช้างเผือก ท่ีเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจ านวน 3 

เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ และภายยงัมีขนหางของช้างเผือกใหท่้านได้

บชูาเพ่ือน ากลบัไปเป็นเคร่ืองรางพกติดกาย คนโบราณเช่ือกันว่าขนหางของชา้งเผือกน้ันใหคุ้ณ



  

 

ทางดา้นปัดเป่าส่ิงชัว่รา้ย ช่วยป้องกันอาถรรพ ์ปัดรังควานจากภตูผีปีศาจและสตัวร์า้ยป้องกันคุณ

ไสยต่างๆได ้(เป็นความเช่ือส่วนบุคคล) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้  

19.25 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL207  

21.25 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

12 – 14 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

19 – 21 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

20 – 22 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

27 – 29 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

02 – 04 กุมภาพนัธ ์2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

09 – 11 กุมภาพนัธ ์2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

23 – 25 กุมภาพนัธ ์2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

09 – 11 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

10 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

17 – 19 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 



  

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจา่ย

คา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรท์กุครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด

จ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามันที่ยงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 



  

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียว

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

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

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิก

การจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และ

หน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

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

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 



  

 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ

เพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะ

ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  



  

 

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ไดแ้ก่ 

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

ไดไ้ม่มีการจ ากัดจ านวน  

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

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


