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สมัผัสแรงแหง่ศรทัธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่กับ 3 มหาบชูาสถาน 

พระธาตุอินทรแ์ขวน พระเจดียช์เวดากอง พระเจดียช์เวมอดอว ์

ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซิบ ณ เจดียโ์บตะทาวน ์ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดสกอ๊ต 

ร่วมท าบุญตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน  

เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง สลัดกุง้มงักร และกุง้แมน่ ้าเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัอินทรแ์ขวน 1 คืน / ย่างกุง้ 1 คืน 
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ราคาเริ่มตน้เพียง 11,888 พกัระดบั 4 ดาว 

เดินทางเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -          

หงสาวดี – วดัไจค้ะวาย – พระราชวงับุเรงนอง – เจดียช์เวมอดอว(์พระมหาเจดียมุ์เตา) – 

ไจที้โย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทรแ์ขวน 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน     

AIR ASIA โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.15 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน FD251  

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้า

เมือง รบักระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย 

น าท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ ้งประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยัง วดัไจค้ะวาย เพ่ือท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร 

จ านวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว ส าหรบัอาหารทางชาวบ้านจะ

จดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถ้าตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลังศรทัธา) สถานท่ี

แห่งน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก (สิ่ งที่ ทางวัดตอ้งการมาก

ที่ สุดขณะน้ีคือขา้วสาร โดยการท าบุญบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 

จากซากปรกัหักพงัท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของ
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พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว่้าบริเวณ

ของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่เพียงใด 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว ์คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดีย์ใหญ่

คู่บ้านคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ้า ซ่ึ งในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ        

บูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือครั้งสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ

พระเจดีย์องคน้ี์  

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจที้โย เดินทาง 3 ชัว่โมงถึง คิมปูนแคมป์  เชิงเขาไจที้โยหยุดพักเพ่ือ

เปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพ่ือขึ้ นบนภูเขา ไจที้โย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 

นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นขึ้ นเร่ือย ๆ 

เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน จากน้ีเดินขึ้ นไปจนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทรแ์ขวน 

เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยู่บนหน้าผา

อย่างหม่ินเหม่  ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี 

พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุ

อินทรแ์ขวน 
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พกัท่ี  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า  

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากท่ีพักเดินไป พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน หลังอาหารค า่เชิญ

ท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถ้าจะนมัสการ

กลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสู่พระเจดีย์ไจที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม 

หรือผ้าห่ม ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดีย์องคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่

ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่าน้ัน  

วนัท่ีสอง พระธาตุอินทรแ์ขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดียไ์จปุ่๊น – 

เจดียเ์จา๊ทัตจ ี(พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เมืองย่างกุง้ 

05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศยั หรือถวายข้าวพระพุทธ       

มีชุดจ าหน่ายบริเวณน้ัน ใหท่้านไดข้อพรพระธาตุอินทรแ์ขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพ

รอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรย์ว่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลง

มา โดยเฉพาะเม่ือมองจากด้านล่างขึ้ นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์

น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร

มอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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หลังจากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมือง

หงสาวดี อีกทั้ งยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพ้ืนเมือง ผ้าพ้ืนเมือง                    

น าชม พระเจดีย์ไจปุ่๊น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ

ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศ

ตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนใหก้ับ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  

 

น าท่านชม เจดีย์เจา๊ทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ี

งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์ 70 เมตร  

น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณ

เนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ ้ง เช่ือกนัว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

จ  านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขา้งบนสุดมีเพชร

เม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรตั และทับทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ี

พากนัเท่ียวชมและนมัสการทั้ งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัว่า ทองค า

ท่ีใชใ้นการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมีจ  านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคาร

ชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  
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(สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือ

เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดีย์ยังมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)  

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมัง กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สพัพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

 

วันเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี  IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เมืองย่างกุง้ – พระเจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทันใจ – ช้อปป้ิงตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน - 

ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากน้ันน าชม พระเจดีย์โบตะทาวน ์ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ี

สร้างขึ้ นเพ่ือรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุใน 

พระเจดีย์ชเวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชิญ

ขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไว้ท่ีพระเจดีย์โบตะ

ตองแห่งน้ีก่อน พระเจดีย์แห่ งน้ีได้ถูก  ท าลายใน

ระห ว่างสงค ราม โลก ครั้ ง ท่ี  2 และไ ด้รับ กา ร

ปฏิสังขรณ์ขึ้ นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระ

เจ ดีย์ทั ่ว ไป คือ ออกแบบให้ใ ต้ฐานพระเจ ดีย์ มี

โครงสร้างโป ร่งให้คนเดินเข ้าไปภ าย ในได้ โดย

อัญเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้้คนไดเ้ข ้า

มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์  

ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชน

ชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย์ มาจดัแสดงไว ้ 

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร 

ดว้ยเช่ือว่า อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   

จากน้ันสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เม๊ียะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของ

พญานาคท่ีเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นส้ินชีวิตไป

และไดก้ลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพบูชามานานแล้ว 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ 

อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง   
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น าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ี แกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในพม่ามีน ้าหนักถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซ่ึงถือว่า

เป็นช่างฝีมือดีท่ีสุดของพม่า  

น าท่านชม ช้างเผือก ท่ีเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้ งตัวจ  านวน 3 

เชือก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผือกทุกประการ และภายยังมีขนหางของช้างเผือกใหท่้านได้

บูชาเพ่ือน ากลับไปเป็นเคร่ืองรางพกติดกาย คนโบราณเช่ือกนัว่าขนหางของชา้งเผือกน้ันใหคุ้ณ

ทางดา้นปัดเป่าส่ิงชัว่รา้ย ช่วยป้องกันอาถรรพ ์ปัดรงัควานจากภูตผีปีศาจและสัตวร์้ายป้องกนัคุณ

ไสยต่างๆได ้(เป็นความเช่ือส่วนบุคคล) 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้  

17.30 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD254  

19.05 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทับใจ 

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

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

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 60 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

01 – 03 ตุลาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 
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05 – 07 ตุลาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

06 – 08 ตุลาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

07 – 09 ตุลาคม 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

08 – 10 ตุลาคม 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

12 – 14 ตุลาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

13 – 15 ตุลาคม 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

14 – 16 ตุลาคม 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

15 – 17 ตุลาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

19 – 21 ตุลาคม 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

20 – 22 ตุลาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

22 – 24 ตุลาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

26 – 28 ตุลาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

27 – 29 ตุลาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

28 – 30 ตุลาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

29 – 31 ตุลาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

02 – 04 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

03 – 05 พฤศจกิายน 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

04 – 06 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

05 – 07 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

09 – 11 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

10 – 12 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

11 – 13 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 
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12 – 14 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

16 – 18 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

17 – 19 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

18 – 20 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

19 – 21 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

23 – 25 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

24 – 26 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 4,000 10,588 

25 – 27 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

26 – 28 พฤศจกิายน 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

01 – 03 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

02 – 04 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

03 – 05 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

08 – 10 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

09 – 11 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

10 – 12 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

14 – 16 ธนัวาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

16 – 18 ธนัวาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

17 – 19 ธนัวาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

21 – 23 ธนัวาคม 2560 11,888 11,888 11,888 4,000 9,588 

22 – 24 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

23 – 25 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

24 – 26 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 
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28 – 30 ธนัวาคม 2560 14,888 14,888 14,888 4,500 11,588 

29 – 31 ธนัวาคม 2560 14,888 14,888 14,888 4,500 11,588 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 15,888 15,888 15,888 4,500 11,588 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 15,888 15,888 15,888 4,500 11,588 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแล้ว โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
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กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด

จ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามันท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั ่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
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1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจ ันทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านา จ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข ้าให้ครบถ้วน โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 

วนัจ ันทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จ ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน  

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

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 
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3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


