
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยาน ดอนเมือง -   ท่าอากาศยานมิงกาลาดง –  เมืองย่างกุง้ -           

หงสาวดี – วดัไจค้ะวาย –  พระราชวงับุเรงนอง –  เจดียช์เวมอดอว์ (พระมหาเจดียมุ์เตา ) 

– ไจที้โย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตอุินทรแ์ขวน 

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

THAI LION AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

08.20 น.  นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพมา่โดยเท่ียวบิน SL200  

09.30 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองยา่งกุง้ ประเทศพมา่  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

นําท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวด ีซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง นําท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยงั  วดัไจค้ะวาย  เพ่ือทาํบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ 

สามเณร จาํนวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอยา่งเดียว สาํหรบัอาหารทาง

ชาวบา้นจะจดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปไดต้ามกาํลงั

ศรทัธา) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากน้ันนํา

ท่านเดินทางต่อ ดว้ยความอ่ิมบุญและอ่ิมใจ (ส่ิงท่ีทางวดัตอ้งการขณะน้ีคือขา้วสาร โดยทางวดัจะ

มีการท าบุญบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  

จากน้ันนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง  ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้ และ บูรณปฏิสงัขรณเ์มื่อปี 2533 

จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของ

พระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัการขุดคน้ยงัไมเ่สร็จส้ินสมบูรณ ์แต่ก็พอจะเห็นไดว้า่บริเวณ

ของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว์  คนไทยนิยมเรียกวา่ พระมหาเจดียมุ์เตา  เป็นเจดียใ์หญ่

คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับวา่เป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพมา่ ภายในบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงในสมยักอ่นเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ กอ่นออกศึกของ        

บูรพกษัตริย ์ไมว่า่จะเป็นกษัตริยม์อญหรือพมา่ รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครั้งสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการ

พระเจดียอ์งคน้ี์  

นําท่านมุง่หน้าสู่เมือง  ไจที้โย  เดินทาง 3 ชัว่โมงถึง  คิมปูนแคมป์  เชิงเขาไจที้โยหยุดพกัเพ่ือ

เปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือข้ึนบนภูเขา ไจที้โย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 

นาที ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสมัผสัความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นข้ึนเร่ือย ๆ 

เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน จากน้ีเดินข้ึนไปจนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทรแ์ขวน 

เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นหน้าผา

อยา่งหม่ินเหม ่ ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา่ เป็นท่ี มาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม ” นิราศพระธาตุ

อินทรแ์ขวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดบัเทียบเท่า* 

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

จากท่ีพกัเดินไป พระธาตอุินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน  หลงัอาหารคํา่เชิญ

ท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ

นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว 

หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิด

ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดสาํหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่าน้ัน  

วนัท่ีสอง พระธาตอุินทรแ์ขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว – พระเจดียไ์จปุ่๊น – 

เจดียเ์จา๊ทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เมืองย่างกุง้ 

05.00 น. เชิญท่านนมสัการ  พระธาตอุินทรแ์ขวน  หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธ       

มีชุดจาํหน่ายบริเวณน้ัน ใหท้่านไดข้อพรพระธาตุอินทรแ์ขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทศันียภาพ

รอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรือหล่นลง

มา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างข้ึ นไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหน้าผา  ราวกบัพระอินทร์

นําไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลบัตามเสน้ทางเดิมมุง่หน้าสู่ เมืองหงสาวดี  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกา่แกข่องอาณาจกัร

มอญโบราณท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีสาํคญัในหงสาวดี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันนําท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมือง

หงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพ้ืนเมือง ผา้พ้ืนเมือง                    

นําชม พระเจดียไ์จปุ่๊น  ซ่ึงบูรณะเมื่อ พ .ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทิศ

ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเ จา้(ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ ) กบั

พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์ (ทิศใต้) พระพุทธเจา้กกุสนัธะ (ทิศ



 

 

ตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก ) สรา้งโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนใหก้บั

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ  

นําท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจี  หรือ พระนอนตาหวาน  ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ี

งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพมา่ท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

นําท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองของพมา่ ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขา

เชียงกุตระ เมืองยา่งกุง้ เช่ือกนัวา่เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวน 8 

เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่

72 กระรตั และทบัทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพมา่และชาวต่างชาติมากมายท่ีพากนัเท่ียว

ชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไมข่าดสาย โดยกล่าวขานกนัวา่ ทองคาํท่ีใชใ้นการ

กอ่สรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมีจาํนวนมหาศาล กวา่ทองคาํท่ีเก็บอยูท่ี่ธนาคารชาติ

องักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

 

(สถานท่ีสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ 

ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลาน อธิษฐานเพ่ือ

เสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกชี่วิต) 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 



 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

(IBIS HOTEL เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว LOCAL ท่ีมีคุณภาพ) 

วนัท่ีสาม เมืองย่างกุง้ – เมืองสิเรียม – พระเจดียเ์ยเลพญา  – พระเจดียโ์บตะทาวน์  – เทพทนัใจ  – 

ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม 

ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่

ริมฝัง่แมน้ํ่ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแมน้ํ่าอิระวดี  

นําท่านชม พระเจดียเ์ยเลพญา  บนเกาะกลางน้ําอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม ท่ี

บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตวัท่ีวา่ยวน

เวียนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิวน้ํา เสร็จแลว้เดินทางกลบัยา่งกุง้  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

จากน้ันนําชม พระเจดียโ์บตะทาวน์  ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งข้ึนเพ่ือรบัพระเกศาธาตุกอ่นท่ีนําไป

บรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดนํ้ามาประดิษฐานไว ้

ท่ีพระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีกอ่น พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก  ทาํลายในระหวา่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 

และไดร้บัการปฏิสงัขรณข้ึ์นมาใหม ่โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้าน

พระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ  พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคาํ



 

 

ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย ์ไดนํ้าทองคาํและของมีค่าต่าง 

ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้ 

นําท่านสกัการะขอพรจาก  เทพทนัใจ  ซ่ึงชาวพมา่

ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร  ดว้ยเช่ือ

วา่ อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   

นําท่าน  ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต  ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่

ท่ีสุดของพมา่ มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญั

มณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ือง

หวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง   

นําท่านสกัการะ  พระหินอ่อน  (เจา๊ดอจี ) ซ่ึงเป็น

พระพุทธรูปท่ี  แกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในพมา่มี น้ําหนักถึง 60 ตนั สูง  37 ฟุต 

แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือวา่เป็น

ช่างฝีมือดีท่ีสุดของพมา่  

นําท่านชม ชา้งเผือก  ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพมา่มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจาํนวน 3 

เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ  และภายยงัมีขนหางของชา้งเผือกใหท้่านได้

บูชาเพ่ือนํากลบัไปเป็นเคร่ืองรางพกติดกาย  คนโบราณเช่ือกนัวา่ขนหางของชา้งเผือกน้ันใหคุ้ณ

ทางดา้นปัดเป่าส่ิงชัว่รา้ย ช่วยป้องกนัอาถรรพ ์ปัดรงัควานจากภูตผีปีศาจและสตัวร์า้ยป้องกนัคุณ

ไสยต่างๆได ้(เป็นความเช่ือส่วนบุคคล) 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

19.25 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL207  

21.25 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

03 – 05 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

10 – 12 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

17 – 19 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

07 – 09 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 



 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมดั

จาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 



 

 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ื อใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้ นําเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 



 

 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  

และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรื อเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเ ปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ื องบิน

เท่าน้ัน  



 

 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี  แบตเตอร่ีสาํรอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ือง

ไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


