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วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -          หงสาวดี 
– วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูน
แคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน 

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

ASIA โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.15 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน FD251  

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับ

กระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย 

น าท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง น าท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร 

จ านวน 1,200 รูป ท่ีนี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบ้านจะ

จัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถน าไปได้ตามก าลังศรัทธา) สถานท่ี

แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก (สิ่งท่ีทางวัดต้องการมากท่ีสุด

ขณะนี้คือข้าวสาร โดยการท าบุญบริจากข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จาก
ซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระ
เจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของ
พระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่

คู่บ้านคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ        บูรพ

กษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมท้ังพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระ

เจดีย์องค์นี ้ 

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยน

รถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชม

ทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจน

เกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมท่ีพัก  พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์

เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองท้ังองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่น

เหม่  ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 

2534 มาลา ค าจันทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจ้าจันทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 
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พักที ่  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า  

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากท่ีพักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค่ าเชิญท่าน

ไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน  ถ้าจะนมัสการ

กลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม 

หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่

ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น  

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์
เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง 

05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ       มีชุด
จ าหน่ายบริเวณนั้น ให้ท่านได้ขอพรพระธาตุอินทร์แขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ 

พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร  โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา 
โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์น าไปแขวน
ไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญ

โบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานท่ีส าคัญในหงสาวดี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
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หลังจากนั้นน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหง

สาวดี  อีกท้ังยังสามารถเลือกซื้อของฝาก  อาทิ  ไม้แกะสลัก  ผ้าปักพื้นเมือง  ผ้าพื้นเมือง                    

น าชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ

ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศ

ตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนให้กับ

พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  

 

น าท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาที่งดงาม 

พระบาทมีภาพมงคล  108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร  

น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา

เชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น 

บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 

กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีท้ังผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากันเท่ียวชมและ

นมัสการท้ังกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าท่ีใช้ในการก่อสร้าง
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ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและ

นับเป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

(สถานท่ีส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ

เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศ

รวม 8 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   RGN02 BLESSING  3D2N SEP18-FD-W12 

พักที ่  IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
(IBIS HOTEL เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว LOCAL ที่มีคุณภาพ) 

วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ า) - พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพ
ทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน - ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง – กรุงเทพ 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่ง

แม่น้ าย่างกุ้งท่ีเชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี  

น าท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ าอายุนับพันปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม ท่ีบริเวณ

ท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวท่ีว่ายวนเวียนให้เห็น

ครีบหลังท่ีโผล่เหนือผิวน้ า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุ้ง  
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จากนั้นน าชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ี

สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุใน 

พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญ

ขึ้นจากเรือ ได้น ามาประดิษฐานไว้ท่ีพระเจดีย์โบตะ

ตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก  ท าลายใน

ระหว่ า งสงครามโลกครั้ ง ท่ี  2 และได้ รั บการ

ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์

ท่ัวไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้าง

โปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรม

ธาตุไว้ในผอบทองค าให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้

มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้น าทองค า

และของมีค่าต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามา

ถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้  

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อ

ว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา   

จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคท่ี

เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตไปและได้กลายเป็น

นัต ซึ่งชาวพม่าเคารพบูชามานานแล้ว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

น าท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินค้าของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญ

มณ ีทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง   
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น าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ี แกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในพม่ามีน้ าหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็น

ช่างฝีมือดีท่ีสุดของพม่า  

น าท่านชม ช้างเผือก ท่ีเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดท้ังตัวจ านวน 3 เชือก ต้อง

ตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ และภายยังมีขนหางของช้างเผือกให้ท่านได้บูชาเพื่อน า

กลับไปเป็นเครื่องรางพกติดกาย คนโบราณเชื่อกันว่าขนหางของช้างเผือกนั้นให้คุณทางด้านปัดเป่า

สิ่งชั่วร้าย ช่วยป้องกันอาถรรพ์ ปัดรังควานจากภูตผีปีศาจและสัตว์ร้ายป้องกันคุณไสยต่างๆได้ (เป็น

ความเชื่อส่วนบุคคล) 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง  
21.40 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD258  

23.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
ตั้งแต่กรุ๊ปที่เดินทาง 23-25 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ไฟล์บินจะเปลี่ยนเวลากลับเป็น 

20.05 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD258  

21.55 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
************************************************************* 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า11ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคาไม่
รวมตั๋ว 

26 – 28 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

27 – 29 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

04 – 06 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

10 – 12 พฤษภาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

11 – 13 พฤษภาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

19 – 21 พฤษภาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

08 – 10 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

15 – 17 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

05 – 07 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

12 – 14 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

19 – 21 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

21 – 23 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

26 – 28 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 
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02 – 04 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

03 – 05 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

16 – 18 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

17 – 19 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

23 – 25 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

06 – 08 กันยายน 2561  10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

07 – 09 กันยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888 

13 – 15 กันยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

20 – 22 กันยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

27 – 29 กันยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888 

28 – 30 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัท
จะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการ
สายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์
แก่ตัวท่านเอง 
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
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ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วัน
จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน
ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดังนี ้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
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2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข  หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วัน
จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ี
จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ  นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น 

เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบิน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่ส ารองสามารถน า
ใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก ่

3.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้
ไม่มีการจ ากัดจ านวน  
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3.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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


