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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จาํนวน 

06 – 08 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

13 – 15 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

20 – 22 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

27 – 29 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

 

 
 

สกัการะ 3 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 3 วนั  

พระธาตอุนิทรแ์ขวน : เมอืงไจโ้ท : เจดยีอ์งคเ์ล็กต ัง้บนกอ้นหนิทอง,ประจําปีเกดิ “ปีจอ” 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง : เมอืงยา่งกุง้ : เจดยีท์อง คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระธาตมุเุตา(เจดยีช์เวมอดอร)์ : เมอืงหงสาวด ี: เจดยีท์ ีส่งูทีส่ดุในพมา่ (เจดยีม์อญ) 

พระนอนยิม้หวาน..พระนอนตาหวาน..เจดยี ์4 ทศิ..ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ี 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ  – สนามบนิยา่งกุง้  – เมอืงหงสาวดี  – เจดยีไ์จปุ๊่ น  – พระราชวงับเุรงนอง – เจดยี ์

ชเวมอดอร(์พระธาตมุเุตา) – เมอืงไจโ้ท – พระธาตอุนิทรแ์ขวน(เจดยีไ์จท้โีย) – คิม้ปนูแคม้ป์ 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั   ณ  สนามบนิสวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์ D 

สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

09.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE301  

10.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง  เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงสาวด ี หรอื  พะโค  (อ่านออกเสยีงตามสาํเนียง พม่า ว่า หานตาวดี ) ภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า  Bago หรอื Pegu ในอดตีเคยเป็นเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของชาวมอญและมอีายุมากกว่า  400 ปี

ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงเมาะตะมะ ทางตอนใตข้อง ประเทศพมา่ ตอ่มาพระเจา้ตะเบ็งชะเวตีย้ดึครองไดแ้ละสถาปนาเป็น

ศนูยก์ลางอํานาจของราชวงศต์องอู หงสาวดเีจรญิรุ่งเรอืงสดุขดีในรัชสมัยของพระเจา้บุเรงนอง  หงสาวดี อยู่ห่าง

จากเมอืงย่างกุง้ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

  จากนัน้นําชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูป

ปางประทบัน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณ

โคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 

สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวันตก ) เลา่กนัว่าสรา้งขึน้โดย

สตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีุทธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์ว ้

ชัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน รํ่าลอืกนัว่าทําใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทนัที 

นําทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลงักผ์ึง้ (Kanbawza Thadi Palace) ซึง่

เพิง่เร ิม่ขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปีพ .ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ัง

หลงเหลอือยู่ ทําใหส้นันษิฐานไดว้่าโบราณสถานแ ห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของ พระ

เจา้บุเรงนอง ทา่นผูท้ีไ่ดร้ับคําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ   และเป็นทีป่ระทบั

ของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็น

เชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้กพ่ม่า แตปั่จจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลอืเพยีงแตร่่ องรอยทาง

ประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักตา่งๆ ข ึน้มาใหม่โดยอา้งองิ  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พเิศษ! เสรฟิกุง้แม่น้ําหงสา) 

►จากนัน้นําทา่นชม เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตา (Shwe Mawtaw 

Pagoda)  ทีต่ัง้ตระหง่านโดดเดน่อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีพระเจดยีอ์งคน์ี้ถอืว่า

มคีวามโดดเดน่ในหลายๆดา้น เกา่แกก่ว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธิส์าํคญัสงูสดุ

ของชาวพม่า นําทา่นนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กนัว่า

เป็นจุดทีศ่กัด ิส์ทิธิม์าก (ณ จุดอธษิฐานอันศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่

เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่คํ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป) ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ

ไทยเคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผ สานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื 

พระเจดยีส์งู 114 เมตร สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 14 เมตร มจีุดอธษิฐานทีศ่กัด ิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ที่

ตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดมิและไม่

แตกกระจายออกไป เป็นทีรํ่่าลอืถงึความศกัดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ดํา 

ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ นับเป็น

เจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดทีพ่ังลงมาก็ไดต้ัง้ไวท้ีมุ่ มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบ

ไหวบู้ชาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจุบัน 

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงไจโ้ท  แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางทา่นจะขา้มผ่านชม

แม่น้ําสะโตง สถานทีส่าํคญัทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่สมเด็จพระ

นเรศวรกําลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไลต่ามซึง่นําทพัโดย 

สรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช ้

พระแสงปืนตน้คาบชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอ

ชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอยทพั กลบักรุงหงสาวด ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ พระธาตอุนิ ทรแ์ขวน  

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ ค ิม้ปูนแคม้ป์ เพือ่ทําการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทกุหกลอ้

ขนาดเล็ก (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได ้ ) ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก 

เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา เดนิทางถงึทีพ่ัก ใหท้า่นอสิระตามพักผ่อนตามอัธยาศยั   ►นําชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระ

ธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรอืกอ้นหนิทอง ซึง่ถอืเป็นหนึง่ส ิง่สกัการะสงูสดุของชาว

พม่า เป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ปิดทอง ทีว่างหมิน่เหม่ อยู่บนหนา้ผา แตช่าวพม่ า

มักยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัด ิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมทําใหห้นิกอ้นนี้ทรงตวั

อยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น 

พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จุฬามณีบนสร วงสวรรค ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทร์

แขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทกุประการ ทา่น

สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอด สาํหรับทา่นทีต่อ้งการนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณระเบยีงที่

ยืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้

มคีวามเย็นมาก (พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสาํหรับสภุาพบุรุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิด

ถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้  ทา่นสามารถเตรยีมแผ่น

ทองคําไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) อสิระทา่นขอพรตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย  จากนัน้นําทา่น

ลงจากพระธาตอุนิทรแ์ขวน โดยรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก ถงึ ค ิม้ปูนแคม้ป์ นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ค ิม้ปนูแคม้ป์ – เมอืงหงสาวด ี– พระนอนยิม้หวาน – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์ – พระเทพทนัใจ + เทพ

กระซบิ – ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ีใหท้า่นไดพ้ักผ่อนชมววิสองขา้งทางตามอัธยาศยั จนเดนิทางถงึเมอืงหงสา 

นําทา่นนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (พระนอนยิม้หวาน ) กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนทีม่พีุทธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นที่

เคารพนับถอืของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า อกีทัง้

ทา่นสามารถทีจ่ะเลอืกหา เครือ่งไมแ้กะสลกั ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยังสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พม่า ของทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาถกู. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (พเิศษ! เสรฟิกุง้แม่น้ําหงสา) 

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้า่น

ไดพ้ักผ่อนบนรถชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงย่างกุง้ 
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นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามา

เมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระ

เกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดี ยท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมี

มุมสาํหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์นําทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพ

ทนัใจ  เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ 

(นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป

ใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้

ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้นําทา่นขา้มฝ่ังถน น 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตํานานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบ

ไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ย

น้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

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

ตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤ ษ สนิคา้ทีจํ่าหน่ายใน

ตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนื่องจาก

จะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 
►นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์อง

แห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ ) แห่งลุม่น้ําอริะวด ีเจดยี์

ทองคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดยี์ ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่

กว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถงึ 1100 

กโิลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา่ กว่า 5,548 เม็ด 

รวมถงึทบัทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลงัคาทรงปราสาท

ปิดทองลอ่งชาดประดบักระจกทัง้หลงั ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะ

ชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะนํามาซึง่บุญกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุ

พน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้มวล บา้งน่ังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองคเ์จดยี ์

จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ 

สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่าํคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรง

นองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลาน

อธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้ร อบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิ

รวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (บุฟเฟ่ต!์ บารบ์คีวิป้ิงย่าง) 

 ทีพ่กั SHANGRILA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน – สนามบนิยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน  (Kyauk Htatgyi 

Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีา

สวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิย่างกุง้ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

11.30 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE302  

13.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทบัใจในบรกิาร………… 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,การจราจร ,การเมอืง ,สาย

การบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หวัหนา้ทวัร์ ,คนขับรถ

ของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทํา

การจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,การจราจร ,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่ างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุน

รายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)   

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป ในวันอืน่ ต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจํานวน  

 ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด
สอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ ง หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้- ออกเมอืงดว้ย

เหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายิ นดทีี่จะใหบ้รกิาร
ต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่ อใชใ้นการ

จองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เป ลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราค าค่าบรกิาร
เพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํา กบั
เทา่นัน้ 


