
 

 
 

 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมงิกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วดัไจ้คะวาย – 
พระราชวงับุเรงนอง – วดัมหาเจดยี ์– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – พระธาตุอนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

 

04.00  พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 1 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 
 

07.30  น าท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพม่าโดยเทีย่วบนิ FD251  
08.00  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง หงสาวด ีซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง น าท่านเดนิทาง

ต่อเพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบุญใสบ่าตรขา้วสวยแด่ภกิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ทีน้ี่เราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพียง

อย่างเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรียมไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิง่อื่นๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลัง

ศรัทธา) สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก (สิง่ทีท่างวัดตอ้งการมากทีส่ดุขณะน้ีคือ

ขา้วสาร โดยการท าบุญบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 

 



 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง

หลงเหลอือยู่ ท าใหสั้นนษิฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบุีเรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยังไม่
เสร็จสิน้สมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว่้าบรเิวณของพระราชวังแห่งน้ีกวา้งใหญ่เพยีงใด 

 



 
 
น าท่านสู ่วดัมหาเจดยี ์เป็นเจดยีอ์งใหญ่สงูเด่นตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืง ฐานเป็นรูปทรงปิรามดิแปดเหลีย่ม ตัว

ของเจดมีลีักษณะเป็นฐานทรงแปดเหลีย่มสขีาว ซอ้นกันสงู 9 ชัน้ สว่นบนเป็นองคเ์จดยีฐ์านทรงกลมสทีอง ตามประวัตเิล่าว่า 
พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวเ้จดีย์น้ีไวเ้พื่อบรรจุพระเขีย้วแกว้ที่ไดม้าจากศรีลังกา ลักษณะหนา้ตาของเจดยี์น้ี คลา้ยกับ 
“เจดยีภ์ูเขาทอง” พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวท้ีก่รุงศรอียุธยาเมือ่คราวเสยีกรุง 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (1) 

 

น าท่านมุ่งหนา้สูเ่มอืง ไจท้โีย เดนิทาง 3 ช่ัวโมงถงึ คมิปูนแคมป์ เชงิเขาไจท้โียหยุดพักเพือ่เปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้

เพือ่ขึน้บนภูเขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณน้ีประมาณ 35 นาท ีชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสัมผัส

ความเย็นซึง่จะค่อย ๆ  เย็นขึน้เรื่อย ๆ  เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตุอนิทร์แขวน จากน้ีเดนิขึน้ไปจนถงึโรงแรมทีพั่ก  พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ สงู 5.5 เมตร ปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาอย่างหมิ่นเหม่  

ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาว

พม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจา้จนัทรผ์ม

หอม” นริาศพระธาตุอนิทรแ์ขวน  

 



 
 

สุดพเิศษ !! น าทา่นขึน้เขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี

 

พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

จากที่พักเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุ

ตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบยีงทีย่ื่นสู่พระเจดีย์

ไจท้ีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นทีน่ั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องคน้ี์

เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรับบุรุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เท่านัน้  

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีช์เวมอดอว ์(พระมหาเจดยีม์ุเตา) – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว – 
พระเจดยีไ์จ๊ปุ่น – เจดยีเ์จ๊าทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

 

05.00  เชญิท่านนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพุทธ มชีดุจ าหน่ายบรเิวณนั้น ใหท้่าน
ไดข้อพรพระธาตุอนิทรแ์ขวนอกีครัง้ ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์น้ีตัง้อยู่
ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา  ราวกับพระ

อนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี์ 
 



 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

เดนิทางกลับตามเสน้ทางเดมิมุ่งหนา้สู ่เมอืงหงสาวด ีซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 

400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทีส่ าคัญในหงสาวด ี 

 

น าท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บา้นคู่เมืองที่สูงทีส่ดุของหง

สาวด ีนับว่าเป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ในสมัยก่อนเป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิศีักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน้ี์  

 

 



 
 

หลังจากนัน้น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยังสามารถ

เลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง     

                 

 
 

น าชม พระเจดยีไ์จ๊ปุ่น ซึง่บูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดม

สัมมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพักตร์ไปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทศิใต)้ 



พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสี่สาวพี่นอ้งที่อุทศิตนใหก้ับ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 
 

 
 

น าท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามที่สดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 

108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยที่ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที่งดงามมี

ขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสนิคา้ของที่ระลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 

หยก ไข่มุก เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง  

 

 



ตลาดสก็อต หรือเรียกอีกอย่างว่า ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung San 

Market)  แหล่งช็อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศพม่า เป็นศูนยร์วมสนิคา้นานาชนิด 

สนิคา้ที่วางจ าหน่ายมหีลากหลาย ตัง้แต่อาหารพิ้นเมอืงและอาหารนานาชาต ิ เสื้อผา้ชดุ

พม่า ของทีร่ะลกึ เครือ่งเงนิ, อัญมณี , พระพุทธรูปไม ้เทวรูปทีท่ าดว้ยไมจั้นทน์, เครือ่งลง

รักปิดทอง, ถว้ยชามกังไสจีน, เครื่องแกว้เจียระไนแบบโบราณ, ผา้ไหม ไปจนถงึบรรดา

สมุนไพรและของป่าหายาก สนนราคาสามารถต่อรองกันได ้หากนักท่องเที่ยวคนไหนมี

ความสามารถในการต่อรองก็อาจจะไดร้าคาที่ ถูกลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว สินคา้ที่

นักท่องเทีย่วนยิมซือ้เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึก็ไดแ้ก่ “หยก” ทีข่ ึน้ชือ่อย่างมากของพม่า 

 

 

 
 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกุตระ เมอืงย่างกุง้ 

เชือ่กันว่าเป็นมหาเจดยีท์ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดีย ์ มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด 

โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาตมิากมาย

ที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้ง

ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาตอิังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่

งดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  

 

 

(สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ป

เทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดีย์

ยังมีพระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค์ หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริิ

มงคลแก่ชวีติ) 

 

 

 



 

ณ วัดแห่งน้ียังมีสิง่ศักดิส์ทิธิอ์ืน่ ๆ  อีกมากมายนอกเหนือจากองคเ์จดียช์เว
ดากอง อีกจุดที่เป็นที่นิยมนั้นก็คือ องค์แม่ยักษ์โดยวธิีการสักการะนั้นท าไดโ้ดย
การจุดบุหรี ่1 มวน ใหก้ับองคแ์ม่ยักษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 

 
 

                                                     ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต  ิ

อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์

สญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ พเิศษ...เมนูเป็ดปักกิง่ และสลดักุง้มงกัร (5) 

 

พกัที ่ MILLENIUM HOTEL หรอืดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงยา่งกุง้ – เจดยีค์าบาเอ – เมอืงสเิรยีม – พระเจดยีเ์ยเลพญา (เจดยีก์ลางน า้) – พระเจดยีโ์บตะทาวน ์–  เทพ
ทนัใจ – เทพกระซบิ – ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากนัน้น าท่านร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตุขึน้เทนิบนศรษีะที ่ เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร ภายใน

บรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 
กโิลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดยี์ยังมีหอ้งประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถ ้าเรยีกว่า “มหา
ปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หนิ” เจดีย์แห่งน้ีสรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า 
ส าหรับเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพือ่อุทศิเป็นกุศลเพือ่ใหเ้กดิความสันตสิุขแด่

มวลมนุษย์ตามความหมายของชือ่ “เจดีย์คาบาเอ” ซึง่แปลว่า “สันตภิาพโลก” ทัง้น้ีมีค าร ่าลือว่าอูนุสรา้งเจดีย์แห่งน้ีตาม
บัญชาของชปีะขาวที่แสดงปาฏหิาริย์และขอรอ้งใหอู้นุท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาในการเขา้ร่วมพิธีอาจมีการ
เปลีย่นแปลง) 
 

 



 
 

น าท่าเดนิทางสู ่ เมอืงสเิรยีม ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่เดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตา

ของเมอืง ซึง่เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ทีเ่ชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวด ี 

 

น าท่านชม พระเจดยีเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสเิรยีม ที่บริเวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ 

สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวทีว่่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลังทีโ่ผล่เหนือผวิน ้า เสร็จแลว้เดนิทาง

กลับย่างกุง้  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ตซ์ฟู๊ีด (7) 

 

 
 

จากนั้นน าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดีย์ที่สรา้งขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่น าไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง 

เมื่อพระเกศาธาตุได  ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ี่พระเจดีย์โบตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดีย์แห่งน้ีไดถู้ก 

ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ 

ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้ โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้น



ไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดชั้ดเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์ ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ  ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

น ามาถวายแก่องคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้

 

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชือ่ว่า อธฐิานสิง่ใดจะสม

ความปรารถนา  

  

 
 

จากนัน้สักการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคทีเ่กดิความศรัทธาในพุทธ

ศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกนิเน้ือสัตวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพบูชามานานแลว้ 

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้  
21.40   น าท่านเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD258  
23.25  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

ต ัง้แตก่รุ๊ปทีเ่ดนิทาง 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไฟลบ์นิจะเปลีย่นเวลาขากลบัเป็น 
 

19.25   น าท่านเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD258  
21.15  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 
 

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก  

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

16 – 18 มกราคม 2563 10,999 2,500 8,599 

23 – 25 มกราคม 2563 10,999 2,500 8,599 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 10,999 2,500 8,599 

13 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 10,999 2,500 8,599 

20 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 10,999 2,500 8,599 

27 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 10,999 2,500 8,599 

05 – 07 มนีาคม 2563 9,999 2,500 7,599 

11 – 13 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

12 – 14 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

19 – 21 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

26 – 28 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

ต ัง้แตก่รุป๊ทีเ่ดนิทาง 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไฟลบ์นิขากลบัจะเปลีย่นเป็น 
FD258 เวลา 19.25 – 21.15 

01 – 03 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

02 – 04 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

22 – 24 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

23 – 25 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 10,999 2,500 8,599 

07 – 09 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

14 – 16 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 8,599 



21 – 23 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 7,599 

28 – 30 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 7,599 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 

หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ไม่
ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงิน
มัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ  อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน  
 3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 

 3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4.  หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
 

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


