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อนิทรแ์ขวน+9 วดัดงั  2 วนั 1 คนื 
 

เก็บครบไฮไลท ์ “ยา่งกุง้   หงสาวด ี  พระธาตอุนิทรแ์ขวน” 
เปิดใหมสู่เ่สน้ทางตาํนาน “สมเด็จพระนเรศวร” สกัการะพระเจดยีแ์ฝด “โจงตูพ่ญา” 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“พระธาตไุจทโีย” พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์“มหาเจดยีช์เวดากอง” และ “พระธาตมุเุตา” (เจดยีช์เวมอดอร)์ 

ตกับาตรพระสงฆ ์400 กวา่รปู วดัไจค้ะวาย และขอพระ องคเ์ทพทนัใจ,เทพกระซบิ    

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD)  
 

 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

**หมายเหต ุ:  แนะนําใหท้า่นจดัเตรยีมเป็นกระเป๋าใบเล็กสําหรบัใสส่มัภาระคา้งคนืบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน . 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงยา่งกุง้ – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ๊่ น – พระธาตมุเุตา – พระนอนยิม้หวาน 

– พระเจดยีแ์ฝดวดัโจงต ู– พระธาตอุนิทรแ์ขวน  – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ไจทโีย) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร  (เวลาทอ้งถิน่ ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงสาวด ี หรอื  พะโค  (อ่านออกเสยีงตามสาํเนียง พม่าว่า หานตาวดี ) ภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า Bago หรอื Pegu ในอดตีเคยเป็นเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของชาวมอญและมอีายุมากกว่า  400 ปี

ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพมา่ตอ่มาพระเจา้ตะเบ็งชะเวตีย้ดึครองไดแ้ละสถาปนาเป็น

ศนูยก์ลางอํานาจของราชวงศต์องอู  หงสาวดเีจรญิรุ่งเรอืงสดุขดีในรัชสมัยของพระเจา้บุเรงนอง  หงสาวดี อยู่

ห่างจากเมอืงย่างกุง้ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 จากนัน้นําช ม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 

1476 มพีระพุทธรูปปางประทบัน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 

เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธ

เจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 

สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวันตก) เลา่กนั

ว่าสรา้งข ึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีุทธศรัทธาสงูสง่และตา่งให ้

สตัยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาว

หนีไปแตง่งาน รํ่าลอืกนัว่าทําใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้ว

ขึน้ทนัท ี

 จากนัน้นําทา่นชม เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตา (Shwe 

Mordore)  ที่ตัง้ตระหง่านโดดเดน่อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ี

พระเจดยีอ์งคน์ี้ถอืว่ามคีวามโดดเดน่ในหลายๆดา้น เกา่แกก่ว่า 

2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ และยัง

เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธิส์าํคญัสงูสดุของชาว

พม่า นําทา่นนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชา วพม่า

เชือ่กนัว่าเป็นจุดทีศ่กัด ิส์ทิธิม์าก (ณ จุดอธษิฐานอันศกัดิส์ทิธิ ์

และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่

เป็นสริมิงคล  ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่คํ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืง

ยิง่ข ึน้ไป ) ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดยี์ องคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสาน

ระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู 114 เมตร สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 

14 เมตร มจีุดอธษิฐานทีศ่กัด ิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ .ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักทีม่หาศาล 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

  

ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีรํ่่าลอืถงึความศกัดิ-์ สทิธ์

โดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ดํา ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช

ประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดที่ พัง

ลงมาก็ไดต้ัง้ไวท้ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  

จากนัน้นําทา่นชม วดัไจค้ะวาย  สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมากทา่น

สามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมนํ่า้หงสา) 

 นําทา่นนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (พระนอนยิม้หวาน ) กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนทีม่พีุทธ

ลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ .ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็น

พระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า อกีทัง้ทา่นสามารถทีจ่ะเลอืกหา เครือ่งไมแ้กะสลกั ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย ตลอด

สองขา้งทางและยังสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พม่า ของทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาถกู 

 นําทา่นเขา้สู ่ พระเจดยีแ์ฝดวัดโจงตู  เมอืงวอ หรอืเดมิชือ่ กอแวง อยู่ห่าง

จากเมอืงหงสาวด ีประมาณ 40 กม. จากขอ้มูลจากหนังสอืตํานานสมเด็จพระ

นเรศวร  ของ มจ .ชาตร ีเฉลมิยุคล โดยมทีีป่รกึษา รศ .ดร.สเุนตร ชตุนิธรา

นนท ์และทมีสาํรวจ ไดส้นันษิฐานว่า วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระกอบพระราชพธิหีลัง่

ทกัษิโณทก ประกาศอสิระภาพของสมเด็จพระนเรศวร ทีฝ่ั่งไทยเรยีกเมอืง นี้

ว่า "เมอืงแครง" ชมเจดยีแ์ฝดทีอ่งคน์งึสรา้งโดยคนสยามและอกีองคน์งึสรา้ง

ข ึน้จากคนมอญและใหท้า่นไดส้กัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิภ์ายในวัด.  

 นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางทา่นจะขา้มผ่านชมแม่น้ําสะโตง สถานทีส่าํคญัทาง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่สมเด็จพระนเรศวรกําลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไลต่าม

ซึง่นําทพัโดย สรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้

คาบชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอยทพั 

กลบักรุงหงสาวด ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน  ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ ค ิม้ปูนแคม้ป์ เพือ่ทําการ

เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจํา

เสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได ้ ) ใช ้

เวลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา เดนิทางถงึทีพ่ัก ใหท้า่น

อสิระตามพักผ่อนตามอัธยาศยั   นําชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรอืกอ้นหนิทอง 

ซึง่ถอืเป็นหนึง่ส ิง่สกัการะสงูสดุของชาวพม่า เป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 

5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ปิดทอง ทีว่างหมิน่เหม่ อยู่บนหนา้ผา แตช่าวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มทีางตก 

เพราะพระเกศาธาตศุกัด ิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมทําใหห้นิกอ้นนี้ทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดลุ

เรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น  พระธาตปีุเกดิ

ของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 

ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทกุประการ ทา่นสามารถน่ังสมาธิ

หรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื สาํหรับทา่นทีต่อ้งก ารนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระ

เจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มี

ความเย็นมาก (พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสาํหรับสภุาพบุรุษ ทีเ่ขา้ไปปิดทององค์ เจดยี์

เปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้  ทา่นสามารถเตรยีม

แผ่นทองคําไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

  

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน 

– พระมหาเจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – กรงุเทพฯ 

*ตสีี-่ตหีา้ ทา่นสามารถตืน่เชา้มาทําบุญใสบ่าตรพระธาตหุรอืจะน่ังสมาธ ิสวดมนต ์บรเิวณพระธาตทุา่นจะไดเ้ห็นชาวพม่า

มาทําบุญใหก้บัพระธาตเุชน่กนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําทา่นลงจากพระธาตอุนิทรแ์ขวน โดยรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก  ถงึ ค ิม้ปูนแคม้ป์  เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบน

รถชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงย่างกุง้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์  ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุอง

พระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 

2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเข ้ ากลางองคจ์งึพบ

โกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบ

พระพุทธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน

เจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีุมสาํหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์นําทา่นขอพร นัตโบ

โบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย 

วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตาม

ความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย 

จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แ ลว้เอาไปใส่

มอืของนัตโบโบย ี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้

ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้    นําทา่นขา้มฝ่ังถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ ” ตามตํานานกลา่ว

ว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่

ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิ

เบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 นําทา่น สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน  (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาที่

งดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ 

 นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เ วดากอง (Shwedagon 

Pagoda) เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของ

เมอืงย่างกุง้ ) แห่งลุม่น้ําอริะวด ีเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดยีท์ีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้

โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจ ดยีช์เวดากองมี

ทองคําโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตร

ประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา่ กว่า 5,548 เม็ด 

รวมถงึทบัทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากอง

เป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจํ้านวน

มาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิ ารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไม ้

หลงัคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดบักระจกทัง้หลงั 

ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหว ้

บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์

เวดากองเป็นนติย ์จะนํามาซึง่บุญกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุ

พน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้มวล บา้งน่ังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับ

ลกูประคํา และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง , สน้ํีาเงนิ , สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่าํคญั

ของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอ ธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ป

เทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้

รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระ

ประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

  

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็น

ตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลกัษณะอาคาร

เรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่าง

มอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้

ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ  หมาย

เหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ *อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเ พือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่ ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทน บรษัิท (มัคคเุทศก์ ,

หัวหนา้ทวัร์ ,คนขบัรถ )เป็นผูพ้จิ ารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิท ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุก รณีหาก

ลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร์. 

21.00 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD4239  

22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทบัใจในบรกิาร.............. 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจ ะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี่ จะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํ รองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากคว ามผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

  

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  

ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกั บสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิ ดของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ ้ าหนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


