
 
WE203:ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน 

นำท่านเดนิทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา  
∞สักการะ 3ใน 5มหาบชาูสถานศักดิ์สิทธิ์ ท่ีชาวพม่าเคารพนับถือ 
∞พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมเุตา 
∞ทำบุญใสบ่าตรกับพระสงฆ์และสามเณร ท่ี วัดไจค้ะวาย เยือนเมืองหงสา  
∞ไหว้พระขอพร 4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง 
∞ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว  
∞ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ  พระนอนตาหวาน 
∞ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ  ท่ีเจดีย์โบตาทาวน์ 

เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา 
พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เท่ียว   แถมฟร!ี! โสร่งพม่า ใส่พร๊อพถ่ายรูป 

พักโรงแรมย่างกุ้ง 4ดาว 1คืน  และ พักใกล้พระธาตุอินแขวน 1คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
ไม่เสริมเตยีง 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีนั่ง 

24-26 มกราคม 63 10,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
Infant 
5,000฿ 

3,500 25 
25-27 มกราคม 63 10,888 3,500 25 

31มกราคม-2กุมภาพันธ์ 63 11,888 3,500 25 
1-3 กุมภาพันธ์ 63 11,888 3,500 25 

14-16 กุมภาพันธ์ 63 11,888 3,500 25 
21-23 กุมภาพันธ์ 63 11,888 3,500 25 

28กุมภาพันธ์-1มีนาคม 63 11,888 3,500 25 



29กุมภาพันธ์-2มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
6-8 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
7-9 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 

13-15 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
14-16 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
20-22 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
21-23 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 

 
 วันแรก   กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน      

                                                                                                           อาหารกลางวัน,เย็น  
04.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  

เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรบั 
07.50น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE303 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
08.45น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(เวลาทอ้งถ่ินทีเ่มียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ช่ัวโมง) 
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหารนำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชา
สถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)  เจดีย์ศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองที่
สำคัญของเมืองหงสาวดี เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่กลางเมืองหงสาวดี   พม่าเรียกพระธาตุมุเตา
ว่า ‘ชเวมอดอ’พระธาตุมุเตามหาพระเจดีย์องค์ที่มคีวามโดดเด่นเพราะเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญ มีฉัตรแบบเรียบๆ
และมีองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้ ภายในเป็นอิฐกลวง  ในส่วนบริเวณรอบๆองค์
เจดีย์ ก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้ ซึ่งมีลักษณะ
ศีลปะของมอญผสมกับศิลปะของพม่ามีความสวยงามดู
แปลกตา มีอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าผสม
ตะวันตกให้ดู  นอกจากนี้ที่ด้ านหนึ่ งของเจดีย์ก็ ยังมี
พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่เก็บโบราณวัตถุต่างๆให้ชม  พระธาตุมุ
เตาแห่งนี้ได้ กลายเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่าที่มี
ผู้คนทั้งคนพม่าและคนไทยเดินทางมาสักการบูชาเป็น
จำนวนมาก  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน   
เดินทางถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึง่เป็นจุดสำหรับทำการ
เปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทาง
ชนิดเดียวที่จะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได้)  ใช้
เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 
ช่ัวโมง  
พิเศษสุด นำท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ข้ึนสู่สถานีพระธาตุ ใช้

เวลาประมาณ  10 นาที ให้ท่านได้สัมผสักบับรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการข้ึนชมพระธาตุอินแขวน   **หมาย



เหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมเีหตสุุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถข้ึนได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นข้ึนรถบรรทุกแทน
โดยสงวนสทิธ์ิการคืนเงินทุกกรณี**  
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรอืพระธาตุอินทร์แขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่

สูงจากระดบัน้ำทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบ่น

ยอดเขาอย่าง หมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ิทีบ่รรจุอยู่ภายในพระเจดีย์

องค์ย่อมทำให้หินกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรือ่ยไปตามคติการบูชา พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุ

อินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปจีอ แทนพระเกตแุก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเช่ือว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการ

พระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดกจ็ะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ   

อิสระตามอัธยาศัยหรอืท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืนแต่ (พระเจดีย์องค์นี้ เปิดตลอด

คืนแต่ประตูเหลก็ที่เปิดสาหรบัสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์ เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน 

และฝากสุภาพบรุุษเข้าไปปิดแทนได้ สามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารในโรงแรม   

:พักท่ี Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel: 

 หมายเหต:ุในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะข้ึนอินแขวนได้แค่ครั้งเดียว 

หมายเหต:ุโรงแรมบนพระพระธาตุอินทร์แขวน สร้างเพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมสัการพระธาตุอินแขวน  

โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจำกัด แต่สะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพัดลม 

เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย   

*กรณีกระเป๋าใบใหญ่-กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเลก็สำหรับ 1คืน เพื่อนำติดตัวไปสำหรบัใช้ด้านบนพระธาติอิน

แขวนเนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึง่จะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า(ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัความต้องการของ

ลูกค้าในการใช้บริการ) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอ เนื่องจากด้านบนพระธาตุอินทร์แขวน

อากาศเย็น  

วันท่ีสอง     พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวด ี– วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น                              อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น  

     เช้า  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตร
พระธาตุอินทร์แขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ สำหรับอาหารที่จะ
ใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุด
ละ 3,000-10,000จ๊าต  ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ 2,000จ๊าต 
ทำบุญตามอัธยาศัย  

 
06.30น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 จากนั้นอำลาที่พักออกเดินทางกลับ เปลีย่นนั่งรถ ถึงคิมปุนแค้มป์
เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหง-สาวด ี ซึ่งในอดีตเป็น
เมืองหลวงที่เก่าแก่ทีสุ่ดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุ
มากกว่า400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.จากนั้นนำท่านตักบาตร
พระสงฆ์กว่า1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ทีม่ีพระภิกษุและ
สามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุดปากกาดินสอไปบริจาคที่วัดแหง่นี้ได้  จากนั้นนำท่าน
ชมพระราชวังบุเรงนองและบลัลงักผ์ึ้ง (KanbawzaThardi Palace) พระราชวังบุเรงนองถูกค้นพบเมือ่ปี 2533 
ชาวบ้านในเมืองพะโคได้ขุดพบไม้สักถกูเผาใต้ดิน จึงแจง้ให้รัฐบาลพม่าเข้ามาตรวจสอบอายุของเสาไม้ซึ่งมีอายุในช่วง
พระเจ้านันทบุเรงข้ึนครองราชยห์ลงัจากพระเจ้าบุเรงนองสนิพระ-ชนม์ ในช่วงนั้นศัตรูพวกชาวยะไข่และตองอูยกทัพเข้า
มาตีเมืองหงสาวดีและเผาจนย่อยยบั ที่สำคัญพบหลกัฐานช่ือเมืองข้ึนต่างๆ สลักไว้อยู่บนเสาทำซึ่งตรงตามประวัติศาสตร์
ของเหล่าเมืองข้ึนในสมัยพระเจ้าบเุรงนองหรอืผู้ชนะสิบทิศ จึงทำใหท้างพม่ามั่นใจว่าบริเวณนี้เป็นที่ตัง้ของพระราชวัง
บุเรงนอง จึงขุดเอาซากเสาข้ึนมาเพื่อสร้างเลียนแบบทับแนวพระราชวังของเดิมโดยให้มีความเสมือนจรงิทั้งหมด โดย
แบ่งเป็นอาคารสองส่วนหลักๆคือ กามโบสะตาหริ หรือ กัมโพชธานี เป็นสถานที่เอาไว้ว่าราชการ และส่วนที่ 2คือ 
บัลลังกผ์ึ้ง ใช้เป็นสถานทีบ่รรทม และมีเสาไมส้ักที่ถูกค้นพบหลายต้นโชว์ภายในให้เข้าชม 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ:กุง้แมน่้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 
บ่าย  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดในพม่า องค์พระมี

ความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้งเท่าไหร่ แต่ความงามนั้นสวยงาม
กว่า โดยพระบาทนั้นจะวางเหลื่อมพระบาทครับ  ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทยเรา แต่เป็นศิลปะที่
สวยงามอีกแบบที่น่าสนใจครับ  พระนอนชเวตาเลียว นับเป็นพุทธบูชาศักดิ์สิทธ์ิ เป็นอันดับสองรองจาก พระธาตุชเวม
อดอร์ (ไจท์มุเตา) ของเมืองหงสาวดี  จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) พระพุทธรูปปางประทับนั่ง 
โดยรอบทั้ง 4ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ 
พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง 
และสาบานตน ไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำ
ให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทันที นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิม
ของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์
ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้น
และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวน
มากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบ
ด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมี
ตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน
อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาว
พม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธ์ิให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ด่ังต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอด
ฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีส้ม,สีแดงเป็นต้น 

      เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   



  :นำท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพัก Jasmine Palace  หรือเทียบเท่า: 
 
 
 
 
 
 



 
วันท่ีสาม  เจดีย์โบตะทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระพทุธไสยาสน์เจาทัตยี - สนามบิน 



                                                                                                                               อาหารเช้า  
      เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นสกัการะ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botahtaung Pagoda) หมายถึง ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเช่ือเล่ากันมาต่อๆ 
กันว่าเมื่อประมาณ 2,000ปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะกษัตรยิ์มอญ ได้ให้
ทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารรีิกธาตุ)ที่
อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนำไปบรรจุไว้ที่ มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรง
บรรจเุส้นพระเกศาธาตุไว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี้ วันเวลาผ่านไป ได้มีการ
บูรณะซอ่มแซมเจดีย์ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่
ปรากฎว่าไปพบของมีค่าหลายอย่างภายในเจดีย์ จึงสร้างโครงสร้างใหม่
โดยให้ฐานเจดีย์มีช่องซิกแซกคล้ายเขาวงกต ภายในสีทองอร่ามสวยงาม 
และนำวัตถุโบราณจัดแสดง อีกทั้งนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์อีกด้วย  
จากนั้นนำท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 
วิธีการสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) บชูาด้วยดอกไม้ ผลไม้ด้วย
มะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเครือ่งเซ่นสังเวย เพราะถือว่า ป็นผลไม้
มงคล เป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบรูณ์เจรญิงอกงามของชีวิต(มีขาย
บริเวณวัด) จากนั้นนำเงินแบง้ก์อะไรก็ได้ไปใสม่ือของเทพทนัใจ 2ใบ ไหว้
ขอพรแล้วดึงกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บไว้เพือ่ความสริิมงคลจากนั้น ก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว    
จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนาน
กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิต
ไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพร
เทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ 
บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  การเครพบูชาเทพกระซิบ 
อะมาดอว์เมี๊ยะ:จะบูชาด้วยน้ำนมข้าวตอก และ ผลไม้ และกระซิบเพื่อขอ
พรท่าน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi pagoda) หรือที่
คนไทยมักเรียกว่า พระตาหวาน ตั้งอยู่ที่ถนนชเวกองเต็ง เมืองตำเว  
เนื่องมาจาก มีขนตาที่งอนงาม และมีดวงตาเป็นแก้ว(สั่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่น) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว 
70,000 ดอลลาร์ ถือเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่อันเป็นที่เคารพอันดับหนึ่งใน
ย่างกุ้ง เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า มีความยาวกว่า 70 เมตร 
บริเวณพระบาทมีภาพวาด ลายลักษณ์ธรรมจักร ข้างละองค์ ในบริเวณใจ
กลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ แสดงถึงโลกทั้ง 3 
คือ เครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 
ประการแสดงถึงสัตวโลกและ เครื่องหมาย 28 ประการแสดงถึงสังขาร
โลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  

11.20 น.        เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทยเท่ียวบินที่ WE302 



13.15 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
 

........................................................................................ 
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 หมายเหตุ :อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง 
ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดนิทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคา่จอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และ
กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรณุาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้ 
 

อัตราค่าบริการรวม:ค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลบั พร้อมทีพ่ัก 2คืน พักห้องละ  2-3ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเยน็หรือค่ำ
ตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไมเ่กิน 30กก. ค่าประกัน
อุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาลโดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัท
ทำไว้(ไม่ครอบคลมุประกันสุขภาพ)**รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รบั
เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น   
 

ราคาทัวร์ไมร่วม:ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท์ โทรสาร มินบิาร์ ทีวีช่องพเิศษ ค่าทำหนังสือ
เดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท) ,  
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ต่อทริป/ท่าน ,หัวหน้าทัวร์ 300บาท ต่อทริป/ท่าน  
 
  เง่ือนไขในการจอง:มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลอืก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ (การไม่
ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
เดินทาง) 
 

เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลอือายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นบัจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ให้
บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมอืงท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพรอ้ม
หลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื 
 

การยกเลิกการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ 
หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 

หมายเหต ุ



กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ 
และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับท่านได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมส่ามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อบุัติเหตุ และอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทำร้าย 
การสญูหาย ความล่าช้า หรอื จากอบุัติเหตุต่าง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่ีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ่มเตมิ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรอืไม่ได้ใช้บริการตามทีจ่องระบเุอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผูท้่องเที่ยวสละ
สิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนือ่งจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผูจ้ัด เป็นการชำระ
แบบยืนยันการใช้บริการแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็ม
มีเงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแกล่กูค้า แต่
จะไม่คืนเงนิใหส้ำหรับค่าบริการนั้น ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น 
ไม่ได้ครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าทา่นได้
เข้าใจและยอมรบัข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ทา่นสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท 
ประกันทั่วไป)  
8) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
9) ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 


