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HASHTAG MINGALABA 3วนั2คนื  

 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· เทีย่วบนิตรง กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบนิ Nok Air (DD)   
ไฟลท์สวย (บนิเชา้ ถงึพมา่ 07.30 น.  ขากลบัออกจากพมา่ 21.00 น. มเีวลาเทีย่วแบบเต็มๆ) 

· พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

· นมัสการ 3 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์หง่พมา่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน พระมหาเจดยีช์เวดากอง เจดยี์
ชเวมอดอว ์

· นมัสการพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว พระพทุธรปูนอนทีส่วยงามในแบบของมอญ  พระราชวงับเุรง
นอง 
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· ขอพรพระเทพทันใจ  เทพกระซบิ 

· ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดสกอ๊ต 

เมนูพเิศษ !  เป็ดปักกิง่ + สลัดกุง้มงักร , กุง้แมน้ํ่าเผา 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง –เมอืงหงสาวด ี–พระเจดยีช์เวมอดอว(์พระธาตมุเุตา) – 
พระราชวงับุเรงนอง – เมอืงไจท๊โิย - คมิปูนแคม้ป์ – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้
พระธาต)ุ 

2  พระธาตอุนิทแขวน – พระพทุธไสยยาสนช์เวตาเลยีว - พระพทุธรปูไจปุ๊่ น –พระมหา
เจดยีช์เวดากอง    

3  เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – ตลาดส
กอ๊ต  – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

06 - 08 Dec 2018  9,999  9,999 9,999 5,000 3,500 

29 - 31 Dec 2018  18,999  18,999 18,999 7,000 3,500 

31 Dec 2018 - 02 Jan 

2019  
16,999  16,999 16,999 6,000 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนั

ที ่1 

ทา่อากาศยานดอนเมอืง –เมอืงหงสาวด ี–พระเจดยีช์เวมอดอว(์พระธาตมุเุตา) – 
พระราชวงับุเรงนอง – เมอืงไจท๊โิย - คมิปูนแคม้ป์ – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้พระ
ธาต)ุ 

04.

40  

พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 ขาออก  ชัน้ 2  ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการบนินก
แอร ์ โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก 
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06.

45  

ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่  โดยสายการบนิ Nok Air (DD)  เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.

30  

เดนิทางถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ (เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี ผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้ เมอืง และดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ย และรบักระเป๋า  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค (Bago) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระเจดยี์
ชเวมอดอว ์เจดยีน์ีเ้ป็นสญัลกัษณ์แหง่ความรุง่โรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ของพมา่ คนไทยนยิมเรยีกวา่ “พระธาตมุเุตา”ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ครัง้
กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมยัโบราณกาล ไมว่า่จะ
เป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี ้ยงัเคยผา่น
การพังทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญม่าแลว้ถงึ 4 ครัง้ ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ีห้กัพงัลงมา 
แตด่ว้ยความศรทัธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี ้จงึไดทํ้าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหมใ่นปี
พ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ 
นําทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง และ บัลลงักผ์ึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้
และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพังทีย่งัหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่
โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ีไ่ดร้บัคําสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิ
ทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็น
เชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุัน พระราชวงัแหง่นีไ้ดเ้หลอืเพยีงแต่
รอ่งรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจําลองพระราชวงัและตําหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิ
จากพงศาวดาร 

เทีย่

ง  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (1)  (พเิศษ เมนูกุง้แมน้ํ่าเผา ทา่นละ 1 ตัว)  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจ๊ทโิย แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กที่
ขา้มผา่นชมแมน้ํ่าสะโตง สถานทีสํ่าคัญทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่2 สมเด็จพระนเรศวร
กําลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่นําทัพโดย สรุกรรมาเป็นกองหนา้
พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมา กองหนา้ของพมา่ตามมาทันทีร่มิฝ่ัง
แมน้ํ่าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น้ําไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้ม
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ตามมาได ้ ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแมน้ํ่าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุ
ยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมา แมท่ัพหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสยี จงึ
ถอยทัพ กลบักรงุหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนีไ้ดน้ามปรากฏตอ่มาวา่ 
“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน้ํ่าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวธุอันเป็นเครือ่งราชปูโภค ยงัปรากฏอยู่
จนถงึทกุวนันี ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็
จะถงึ คิม้ปนูแคม้ป์ซึง่เป็นจดุสําหรบัทําการเปลีย่นเป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิ
เดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปนูแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 
1 ชัว่โมง จากนัน้เดนิทางเขา้ทีพั่ก KYAIKHTO HOTEL OR YOE YOE LAY HOTEL เป็นโรงแรม
ทีอ่ยูใ่กลพ้ระธาตอุนิทรแ์ขวนมากทีส่ดุ ชมทศันยีภาพงดงาม และนําทา่นไปนมัสการ พระธาตุ
อนิทรแ์ขวน (พระธาตปุระจําปีเกดิปีจอ 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) 

คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (2) 

**หลงัอาหารเย็นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ตัง้อยูท่ีเ่มอืง
ไจกโ์ท อําเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ อยูบ่นยอดเขา เหนอืระดบัน้ําทะเล 3,615 ฟตุ 
มลีกัษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่เหมอืนจะหลน่
และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไป
สกัการะ และยังเป็นพระธาตปุระจําปีจอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ใน
ชวีติทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ
ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรอง
น่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรบับรุษุที่
เขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 20.00 น) 

วนัที ่2 พระธาตอุนิทแขวน – พระพทุธไสยยาสนช์เวตาเลยีว - พระพทุธรปูไจปุ๊่ น –พระ
มหาเจดยีช์เวดากอง    

05.00  นําทา่นไปนมสัการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรพระธาตยุามเชา้ สมัผัสกบั
บรรยากาศอันหนาวเย็นยามเชา้ถา่ยภาพและชมทศันยีภาพรอบๆ องคพ์ระธาต ุพสิจูน์
ความมหศัจรรยว์า่แหง่องคพ์ระธาตทุีต่ัง้อยูโ่ดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม      (3) 

หลงัอาหารเชา้ เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงหงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (4)   
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จากนัน้นําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยยาสนต์าเลยีว อายเุกา่แกก่วา่พันปี พระพทุธรปู
นอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 3-16 ฟตุ สรา้งใน พ.ศ. 2424  หลงัจากนัน้เดนิทางกลบั
เมอืงยา่งกุง้ แวะนมัสการ พระพทุธรปูไจ๊ปุ่ น ซึง่มอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพธุรปูปาง
มารวชิยัขนาดใหญ ่มลีกัษณะเป็นพระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวาม
งดงามเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนอื), 
พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ (ทศิตะวนัออก) และพระมหากัสสปะ (ทศิตะวนัตก) 
สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเอง และ
สาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ ซึง่มพีระพทุธรปูองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและไดม้กีาร
บรูณะใหมทํ่าใหพ้ระพทุธรปูองคน์ีม้ลีกัษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ จากนัน้นํา
ทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยี์
ทองคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดา
กอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่ สถานทีแ่หง่นีม้ ี
ลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้
เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล 
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นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หาก
ใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี้
ไดร้ับการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคํา
ทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน
แปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบั
ดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆ จํานวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดบัอยูบ่น
ยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคา
ทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่
ของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษ
พยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหรก็่ไมข่ึน้ภายหลงั
ชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามัคคซี ึง่ชาว
พมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ
ชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกัน
ออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้   

  

  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร    (5)   (พเิศษ  เมนู เป็ดปักกิง่+สลัดกุง้มงักร) 

  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  SUMMIT PARK VIEW OR GREEN HILL HOTEL 
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – ตลาดส
กอ๊ต  – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม      (6) 

 

นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆ์
อนิเดยี 8 รปู ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นีถ้กูระเบดิของฝ่าย
สมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 
องค ์และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและ
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ตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ย
กระเบือ้งสสีนังดงามและมมีมุสําหรบัฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน้นําทา่น
ขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย 
วธิกีารสกัการะรปูปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ให ้
เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ี
จะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิ
บาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพร
แลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบ
โบย ีแคน่ีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้ จากนัน้นําทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่
ของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามตํานานกลา่ววา่ 
นางเป็น        ธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศลี ไม่
ยอมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานาน
แลว้ ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพร
จากเทพองคน์ีก้ันมากเชน่กัน การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และ
ผลไม ้นําทกุทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพทุธรปูนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวย
ทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (7) 

  

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดส
กอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่ัง
เป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กันหลายหลงั สนิคา้ทีจํ่าหน่ายใน
ตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา (หาก
ซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนือ่งจากจะตอ้ง
แสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

21.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Nok Air (DD)   เทีย่วบนิที ่ DD4239  

22.45  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
,               สายการบนิ, การจราจร และวนัหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้  ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นสําคัญ 

*** 

หมายเหต ุสายการบนินกแอรม์บีรกิารล็อกทีน่ั่งและ Nok Premium Seat บรกิารสําหรบัลกูคา้ทีม่คีวาม
ประสงคต์อ้งการน่ังแถวหนา้และน่ังตดิกันหรอืเลอืกทีน่ั่งได ้เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป
ระบบ Random ไมส่ามารถล็อกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกันและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบน
เครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ * ตอ้งการล็อคทีน่ั่งแถวหนา้ Nok Premium 

Seat 
แถวที ่30-35 และ 44-45   คา่บรกิารล็อกทีน่ั่ง ขาละ 350 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 700 บาท/ทา่น 

                           ** กรณุาแจง้พนักงานขายทกุครัง้กอ่นทําการจองคะ่** 

ราคาทัวรร์วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป–กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวนั

เดนิทางได)้ 
2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5.คา่รถรบั–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ Nok Air ขาไปทา่นละ 20 กก.  ขากลบัทา่นละ 20 กก 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9.คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

– การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 

– คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้า
ไว ้) 

ราคาทัวรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์

แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,000 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
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ใบกํากบัภาษี) 
4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม

ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง

กอ่นจะยืน่วซีา่) คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

  

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 5,000 บาท หรอื ชาํระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

หมายเหต ุ

– กรณุาสง่แฟกซสํ์าเนาใบโอนเงนิพรอ้มระบชุือ่พนักงานขายทีต่ดิตอ่ดว้ยทาง โทรสาร 02–694–0175, 
02–692–5202 

– สง่สําเนาใบโอนเงนิมาทางอเีมลข์องเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายหรอืทางโทรสาร 

 การยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์

    เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HASHTAG MINGALABA 3D2N DEC18-DD-W20 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20  ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ

ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 


