
 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง – เมอืงยา่งกุง้ – เมอืงหงสา – พระราชวงับุเรนอง – เจดยีช์เวมอดอ 
(พระธาตมุุเตา) – น ั&งกระเชา้ไฟฟ้า – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

07.30  พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบิน MYANMAR 
AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

10.40   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเที�ยวบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&อง) 
11.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระ

เรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซึ�งอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
เที&ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมนํ่Dาเผาทา่นละ 1 ตวั (1)  
 

 
 

จากนั�นนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึ�งเพิ�งเริ�มขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื�อปี 2533 จากซากปรักหักพังที�ยัง
หลงเหลอือยู่ ทําใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี�เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยัง
ไมเ่สร็จสิ�นสมบรูณ์ แตก็่พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวงัแหง่นี�กวา้งใหญเ่พยีงใด  
นําทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คูบ่า้นคูเ่มอืงที�สงูที�สดุของหง
สาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ�งศักดิCสทิธิCของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ�งในสมัยก่อนเป็นสถานที�
ประกอบพธิศีกัดิCสทิธิC กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทั �งพระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมื�อ
ครั �งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี�  
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 

สดุพเิศษ !! นําทา่นขึDนเขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
 

 
 

พกัที& KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

   

 

  

  

  

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

 
 
จากที�พักเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 10 นาทเีท่านั�น หลังอาหารคํ�าเชญิทา่นไปนมัสการพระธาตุ
ตามอัธยาศัย สามารถนั�งสมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงที�ยื�นสูพ่ระ
เจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสื�อกันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองนั�งเพราะพื�นที�นั�งมคีวามเย็นมาก พระเจดยี์
องคน์ี�เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กที�เปิดสาํหรับบรุุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นั�น 
 

วนัที&สอง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยิDมหวาน – เจดยีไ์จปุ้่ น (พระ 4 ทศิ) – เมอืง
ยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

05.00  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศยั หรอืถวายขา้วพระพุทธมชีดุจําหน่ายบรเิวณนั�น ใหท้า่น
ไดข้อพรพระธาตุอนิทร์แขวนอกีครั�ง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองคน์ี�
ตั �งอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมา โดยเฉพาะเมื�อมองจากดา้นลา่งขึ�นไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับ
พระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพื�อทําบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที�นี�เราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีง
อย่างเดยีว สําหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้่างหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสิ�งอื�นๆ ก็สามารถนําไปไดต้ามกําลัง
ศรัทธา) สถานที�แห่งนี�เป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั �นตร,ี โท และเอก จากนั�นนําทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความ
อิ�มบญุและอิ�มใจ (สิ�งที�ทางวัดตอ้งการขณะนี�คอืขา้วสาร โดยทางวัดจะมกีารทําบญุบรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาท
โดยประมาณ)  
 

 
 

เที&ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมนํ่Dาเผา ทา่นละ 1 ตวั (4) 



 

   

 

  

  

  

 

 

หลังจากนั�นนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของเมืองหงสาวดี อกีทั �งยัง
สามารถเลอืกซื�อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื�นเมอืง ผา้พื�นเมอืง  
 

 

ไฮไลทท์ี�นี�นอกเหนอืจากการสกัการะพระนอนยิ�มหวานแลว้ ยังมจีุดชอ้ปปิ�งที�เป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเที�ยวมายังวดัแห่งนี� 
อาทเิชน่ไมแ้กะสลกั หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นี�สามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้
 

 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

นําชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึ�งบรูณะเมื�อ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับนั�งโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโค
ดมสมัมาสมัพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ 
พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสี�สาวพี�นอ้งที�อุทศิตนใหก้ับ
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ  
นําทา่น ชอ้ปปิD งตลาดสก็อต ซึ�งเป็นตลาดที�ใหญ่ที�สดุของพม่า มสีนิคา้ของที�ระลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 
หยก ไขม่กุ เครื�องเงนิ เครื�องหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสร่ง   
 

 
 
นําท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคู่เมอืงของพม่า ตั �งอยู่บรเิวณเนินเขาเชยีงกตุระ เมอืงย่างกุง้ 
เชื�อกนัวา่เป็นมหาเจดยีท์ี�บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด 
โดยเฉพาะชื�นขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึ�งมีทั �งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายที�พากันเที�ยวชมและนมัสการทั �งกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคําที�ใชใ้นการ
กอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี�มจํีานวนมหาศาลกวา่ทองคําที�เก็บอยู่ที�ธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหา
เจดยีท์ี�งดงามมากที�สดุแหง่หนึ�งของโลก  
 

ณ วดัแหง่นี�ยังมสี ิ�งศักดิCสทิธิCอื�น ๆ อกีมากมายนอกเหนอืจากองคเ์จดยีช์เวดากอง อกีจดุที�เป็นที�นยิมนั�นก็คอื องคแ์ม่
ยักษ์โดยวธิกีารสกัการะนั�นทําไดโ้ดยการจดุบหุรี� 1 มวน ใหก้บัองคแ์มยั่กษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรื�องหนา้ที�การงาน 
 

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร 
พธุ 

กลางวนั 
พธุ 

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา 
ชา้ง 

ไมม่งีา 
หนูหาง

ยาว 
หนูหาง

ส ัDน 
พญานา
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สถานที�สําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํา
ดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี�
รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั �งแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�าพระประจําวันเกดิ
ตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเป็ดกักิ&ง/สลดักุง้มงักร (5) 
พกัที& TRYP HOTEL / GRAND UNITED HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที&สาม เมอืงยา่งกุง้ – วดัคาบาเอ – ร่วมพธิเีทนิพระธาตุ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทะทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนยิDม
หวาน – สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ(B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
หลงัจากนั�นนําทา่นร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุึ�นเทนิบนศรษีะที� เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร ภายใน
บรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็นที�ประดษิฐานพระพุทธรูปเงนิหนัก 500 
กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยียั์งมหีอ้งประชมุใหญ่ บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถํ�าเรยีกวา่ “มหา
ปาสาณคหูา” “ปาสาณ” แปลวา่ “หนิ” เจดยีแ์ห่งนี�สรา้งระหวา่งปี พ.ศ.2493-2495 โดยอนุู นายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า 
สาํหรับเป็นสถานที�สงัคายนาพระไตรปิฎกครั�งที� 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื�ออทุศิเป็นกศุลเพื�อใหเ้กดิความสนัตสิขุแด่
มวลมนุษยต์ามความหมายของชื�อ “เจดยีค์าบาเอ” ซึ�งแปลว่า “สันตภิาพโลก” ทั �งนี�มคํีารํ�าลอืว่าอูนุสรา้งเจดยีแ์ห่งนี�ตาม
บัญชาของชปีะขาวที�แสดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอู้นุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพิธอีาจมีการ
เปลี�ยนแปลง) 
 

 
 

จากนั�นนําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึ�งเป็นเจดยีท์ี�สรา้งขึ�นเพื�อรับพระเกศาธาตกุอ่นที�นําไปบรรจุใน พระเจดยีช์เวดากอง 
เมื�อพระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชญิขึ�นจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ี�พระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี�กอ่น พระเจดยีแ์ห่งนี�ไดถู้ก 
ทําลายในระหว่างสงครามโลกครั�งที� 2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึ�นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดยี์ทั�วไปคือ 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคําให ้
ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดนํ้าทองคําและของมคี่าตา่ง ๆ ที�มพีุทธศาสนกิชนชาว
พมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 
นําทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึ�งชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชื�อวา่ อธฐิานสิ�งใดจะสม
ความปรารถนา  
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
จากนั�นสักการะ เทพกระซบิ หรือนัตอะมาดอวเ์มีS ยะ ตามตํานานกลา่วว่านางเป็นธดิาของพญานาคที�เกดิความศรัทธาใน
พุทธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเนื�อสตัวจ์นสิ�นชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึ�งชาวพมา่เคารพบชูามานานแลว้ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ตซ์ฟีู๊ ด (7) 
นําท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระที�มีความสวยงามที�สดุ มีขนตาที�งดงาม พระบาทมีภาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึ�งแตกต่างกับศลิปะของไทยที�ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที�
งดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  
 

 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

16.30   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เที�ยวบนิที� 8M331  (บรกิารอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&อง) 
18.15  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

************************************************************* 
** หากทา่นที&ตอ้งออกต ั_วภายใน (เครื&องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที&เจา้หนา้ที&ทุกคร ัDงกอ่นทําการออกต ั_วเนื&องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี&ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

   

 

  

  

  

 

 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที&ใชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี&ยวเพิ&ม ราคาไมร่วมต ั_ว 
เครื&องบนิ 

10 – 12 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

11 – 13 ตลุาคม 2562 11,999 2,500 8,999 

12 – 14 ตลุาคม 2562 12,999 2,500 9,999 

17 – 19 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

19 – 21 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

24 – 26 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

25 – 27 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

26 – 28 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 10,999 2,500 7,999 

02 – 04 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

07 – 09 พฤศจกิายน 2562 9,999 2,500 7,999 

09 – 11 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

14 – 16 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

21 – 23 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

28 – 30 พฤศจกิายน 2562 10,999 2,500 7,999 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 10,999 2,500 7,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2562 11,999 2,500 8,999 

06 – 08 ธนัวาคม 2562 11,999 2,500 8,999 

13 – 15 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

14 – 16 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

20 – 22 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

27 – 29 ธนัวาคม 2562 12,999 3,000 9,999 

28 – 30 ธนัวาคม 2562 12,999 3,000 9,999 

29 – 31 ธนัวาคม 2562 13,999 3,000 10,999 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999 

09 – 11 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 

10 – 12 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 

11 – 13 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

**ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ&น 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัDน ไมเ่ช่นน ัDนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัDงส ิDน เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ั_วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี&ถว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัDง เพื&อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัDงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึDนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิd
ในการเลื&อนการเดนิทาง หรอืเปลี&ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิdในการคนืมดัจําท ัDงหมด เนื&องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั_วเครื&องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที&เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีDามนัที&ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที&

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ั_วเมื&อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื&องจากเงื&อนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีDรวม 
� คา่ตัUวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ&น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ภาษมีูลคา่เพิ&ม 7% และภาษหีกั ณ ที&จา่ย 3% 
เง ื&อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื&อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การ

สาํรองที�นั�งตัUวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   



 

   

 

  

  

  

 

 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื&อนไขและขอ้กําหนดอื&นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิCในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัUวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัUวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ

รวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี&ยวกบัการนําแบตเตอรี&สํารองขึDนไปบนเครื&องบนิดงันีD แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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