
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุง้ - หงสาวดี - 

พระราชวังบุเรงนอง - เจดียช์เวมอดอว ์- พระมหาเจดียมุ์เตา - ไจที้โย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุ

อินทรแ์ขวน 

06.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร ์8 สายการบิน  THAI LION AIR 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน SL200  

09.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบั

กระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 



จากน้ันน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซาก

ปรกัหกัพังท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดี

บุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว้่าบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้ง

ใหญ่เพียงใด น าท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์คนไทยนิยมเรียกวา่ พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดียใ์หญ่

คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับวา่เป็น 1ใน5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ ซ่ึงในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย ์ไม่ว่าจะเป็น

กษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง

สุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...พิเศษกุง้แม่น ้าท่านละ 1 ตวั 

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจที้โย เดินทาง 3 ชัว่โมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจที้โยหยุดพกัเพ่ือเปล่ียนรถเป็น

รถบรรทุกหกลอ้เพ่ือขึ้ นบนภูเขา ไจที้โย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอนั

สวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสมัผัสความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นขึ้ นเร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์

แขวน จากน้ีเดินขึ้ นไปจนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลา

ใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นหน้าผาอยา่งหม่ินเหม่  ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้ก

ขณะพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและ

แรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์ม

หอม” นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน สุดพิเศษ !! น าท่านข้ึนเขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 

นาที จากท่ีพกัเดินไป พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน หลงัอาหารค า่เชิญท่าน

ไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศัย สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็น

เวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกันลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ 

เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษ

เปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่าน้ัน  

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดบัเทียบเท่า* 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินทรแ์ขวนไม่ไดห้รูหราเหมือนในยา่งกุง้ สรา้งข้ึนเพ่ือความสะดวก

ในการรองรบันักท่องเท่ียวเพื่อข้ึนสกัการะพระธาตุ โรงแรมจึงมีจ  ากัด และบางหอ้งพกัอาจเป็นหอ้ง

พดัลมเน่ืองดว้ยบนเขาค่อนขา้งมีอากาศท่ีเย็นสบาย 

วนัท่ีสอง พระธาตุอินทรแ์ขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจค้ะวาย - พระเจดียไ์จปุ่๊น - พระพุทธไสยาสนช์เวตา

เลียว - วดัเจา๊ทตัจ ีหรือวดัพระนอนตาหวาน – ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

05.00 น. เชิญท่านนมสัการ พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธ       มีชุด

จ าหน่ายบริเวณน้ัน ใหท่้านไดข้อพรพระธาตุอินทรแ์ขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ 

พิสูจน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเม่ือมองจาก

ดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหน้าผา ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรย์

เจดีย ์
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลบัตามเสน้ทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ี

มีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยงั วดัไจค้ะ

วาย เพ่ือท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอยา่ง

เดียว ส าหรบัอาหารทางชาวบา้นจะจดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปได้

ตามก าลงัศรทัธา) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากน้ันน า

ท่านเดินทางต่อ ดว้ยความอ่ิมบุญและอ่ิมใจ (สิ่ งท่ีทางวดัตอ้งการขณะน้ีคือขา้วสาร โดยทางวดัจะมีการ

ท าบญุบรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...พิเศษกุง้แม่น ้าท่านละ 1 ตวั  

น าชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ย

สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้(ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์

คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศ

ตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตน

ไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  หลงัจากน้ันน าท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงาม

ท่ีสุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพ้ืนเมือง ผา้พ้ืนเมือง น า

ท่านชม วัดเจา๊ทัตจี หรือ วัดพระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระ

บาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็น

ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญัมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง   น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดีย์

คู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยา่งกุง้ เช่ือกนัวา่เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขา้ง

บนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่72 กระรตั และทบัทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมาย

ท่ีพากนัเท่ียวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัวา่ ทองค าท่ีใชใ้น

การก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติองักฤษเสีย

อีกและนับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง 

คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจาก

องค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวติ) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วันทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์

สญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว 

หนูหาง

สั้น พญานาค 
 

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม…เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง/สลดักุง้มงักร 

พกัท่ี  หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เมืองสิเรียม - พระเจดียเ์ยเลพญา - พระเจดียโ์บตะทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซิบ - เจดียค์าบา

เอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เม่ือเดินทางถึง

สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยูริ่ม

ฝั่งแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  น าท่านชม พระเจดียเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี 

เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับ

รอ้ย ๆ ตวัท่ีวา่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิวน ้า เสร็จแลว้เดินทางกลบัยา่งกุง้ 

 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูพิเศษ!! BUFFET HOT POT หรือ HOT POT KINGS  

จากน้ันน าชม พระเจดียโ์บตะทาวน์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึ้ นเพ่ือรบัพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุใน พระ

เจดียช์เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตอง

แหง่น้ีก่อน พระเจดียแ์หง่น้ีไดถู้ก ท าลายในระหวา่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดร้บัการปฏิสงัขรณ์ขึ้ นมาใหม่ 

โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไป

ภายในได ้โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนัง

ใตฐ้านเจดีย ์ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มา

จดัแสดงไว ้ น าท่านสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร 

ดว้ยเช่ือวา่ อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   จากน้ันสกัการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเ์ม๊ียะ ตาม

ต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิดความศรทัธาในพุทธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไม่ยอมกิน

เน้ือสัตวจ์นส้ินชีวิตไปและไดก้ลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพบูชามานานแลว้  หลังจากน้ันน าท่านร่วมพิธี

มหามงคลเชิญพระธาตุขึ้ นเทินบนศรีษะท่ี เจดียค์าบาเอ เป็นเจดียท์รงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระ

อฐิัธาตุของพระอคัรสาวก คือพระโมคคลัลาน์และพระสารีบุตร และเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 

500 กิโลกรมั ภายในอาณาบริเวณเจดียย์งัมีหอ้งประชุมใหญ่ บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลกัษณะ

คลา้ยถ ้าเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หิน” เจดียแ์ห่งน้ีสรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-

2495 โดยอูนุ นายกรฐัมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรับเป็นสถานท่ีสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 6 ในปี 

พ.ศ.2497-2499 และเพ่ืออุทิศเป็นกุศลเพ่ือใหเ้กิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ตามความหมายของช่ือ 

“เจดียค์าบาเอ” ซ่ึงแปลวา่ “สนัติภาพโลก” ทั้งน้ีมีค าร า่ลือวา่อูนุสรา้งเจดียแ์ห่งน้ีตามบญัชาของชีปะขาวท่ี

แสดงปาฏิหาริย์และขอรอ้งให้อูนุท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  (ช่วงเวลาในการเขา้ร่วมพิธีอาจมีการ

เปล่ียนแปลง) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

19.25 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL207  

21.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

** หมายเหต ุโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11

ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

04 – 06 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,000 8,999 

05 – 07 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,000 8,999 

11 – 13 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

12 – 14 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

16 – 18 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

18 – 20 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

19 – 21 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

23 – 25 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 



25 – 27 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

26 – 28 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

01 – 03 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

02 – 04 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

09 – 11 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

13 – 15 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

16 – 18 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

20 – 22 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

23 – 25 กุมภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

01 – 03 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

02 – 04 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

08 – 10 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

09 – 11 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

13 – 15 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

15 – 17 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

16 – 18 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

22 – 24 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

23 – 25 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

27 – 29 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้ าการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 
 

• การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

• กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ  า

ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษี

น ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการ

ใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 วนัหลงัจากการท าการจอง

เพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 25 วนั กรณีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ

ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็น

วนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

 ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิก

 การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

 จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

 ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

 ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

 นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

 การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์

 ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่

 เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 
 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวา่ท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคน

ละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 


