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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

7 – 8 ตลุาคม 60 7,997 1,500 7,997 30 

4 – 5 พฤศจกิายน 60 7,997 1,500 7,997 30 

11 – 12 พฤศจกิายน 60 7,997 1,500 7,997 30 

02 – 03 ธนัวาคม 60 9,999 1,500 9,999 30 

10 – 11 ธนัวาคม 60 9,999 1,500 9,999 30 

16 – 17 ธนัวาคม 60 9,999 1,500 9,999 30 

23 – 24 ธนัวาคม 60 9,999 1,500 9,999 30 

 

ทีส่ดุของพมา่ 9 วดัดงั 2 วนั 1 คนื 
เก็บครบไฮไลท ์ “ยา่งกุง้   หงสาวด ี  พระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

เปิดใหมสู่เ่สน้ทางต านาน “สมเด็จพระนเรศวร” สกัการะพระเจดยีแ์ฝด “โจงตูพ่ญา” 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“พระธาตไุจทโีย” พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์“มหาเจดยีช์เวดากอง” และ “พระธาตมุเุตา” (เจดยีช์เวมอดอร)์ 

ตกับาตรพระสงฆ ์400 กวา่รปู วดัไจค้ะวาย และขอพระ องคเ์ทพทนัใจ,เทพกระซบิ    

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD)  
 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

**หมายเหต ุ:  แนะน าใหท้า่นจดัเตรยีมเป็นกระเป๋าใบเล็กส าหรบัใสส่มัภาระคา้งคนืบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน.  
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงยา่งกุง้ – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ๊่ น – พระธาตมุเุตา – พระนอนยิม้หวาน 

– พระเจดยีแ์ฝดวดัโจงต ู– พระธาตอุนิทรแ์ขวน  – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ไจทโีย) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวด ีหรอื พะโค (อ่านออกเสยีงตามส าเนียงพม่าว่า หานตาวด)ี ภาษาอังกฤษ

เรยีกวา่ Bago หรอื Pegu ในอดตีเคยเป็นเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของชาวมอญและมอีายมุากกวา่ 400 ปี

ตัง้อยูใ่กลเ้มอืงเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพมา่ตอ่มาพระเจา้ตะเบ็งชะเวตีย้ดึครองไดแ้ละสถาปนาเป็น

ศูนยก์ลางอ านาจของราชวงศต์องอู หงสาวดเีจรญิรุ่งเรอืงสดุขดีในรัชสมัยของพระเจา้บุเรงนอง หงสาวด ีอยู่

หา่งจากเมอืงยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 จากนัน้น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 

1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 

เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ

เจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดีต 

สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวันตก) เลา่กนั

ว่าสรา้งขึน้โดยสตรีสี่พี่นอ้งที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให ้

สตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาว

หนไีปแตง่งาน ร า่ลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้ว

ขึน้ทันท ี
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 จากนั้นน าท่านชม เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา 

(Shwe Mordore)  ที่ตัง้ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมอืง

หงสาวดี พระเจดียอ์งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น 

เก่ าแก่ก ว่า  2 ,600  ปี  ภ าย ในบ รรจุพ ระเกศ าธาตุ ขอ ง

พระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิ์

ส าคัญสงูสดุของชาวพมา่ น าทา่นนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาว

มอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สทิธิ์มาก (ณ จุด

อธษิฐานอันศักดิ์สทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของ

เจดยีอ์งคท์ี่หักลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้า

จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป) ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็น

ศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 114 เมตร สงูกวา่ พระ

เจดยีช์เวดากอง 14 เมตร มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอื

ถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่น

ปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไวท้ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกับเจดยี์

องคปั์จจบุันจากนัน้น าทา่นชม วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน

มากทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นีไ้ด ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมน่ า้หงสา) 

 น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (พระนอนยิม้หวาน) กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มี

พุทธลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าท่ัวประเทศ และ

เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า อกีทัง้ท่านสามารถทีจ่ะเลอืกหา เครือ่งไมแ้กะสลัก ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย 

ตลอดสองขา้งทางและยังสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พมา่ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาถกู 

 น าทา่นเขา้สู ่ พระเจดยีแ์ฝดวดัโจงตู เมอืงวอ หรอืเดมิชือ่ กอแวง อยูห่า่ง

จากเมอืงหงสาวด ีประมาณ 40 กม. จากขอ้มลูจากหนังสอืต านานสมเด็จพระ

นเรศวร ของ มจ.ชาตร ีเฉลมิยุคล โดยมีที่ปรกึษา รศ.ดร.สุเนตร ชุตนิธรา

นนท ์และทมีส ารวจ ไดส้นันษิฐานวา่ วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระกอบพระราชพธิหีลั่ง

ทักษิโณทก ประกาศอสิระภาพของสมเด็จพระนเรศวร ทีฝ่ั่งไทยเรยีกเมอืงนี้

วา่ "เมอืงแครง" ชมเจดยีแ์ฝดทีอ่งคน์งึสรา้งโดยคนสยามและอกีองคน์งึสรา้ง

ขึน้จากคนมอญและใหท้า่นไดส้กัการะสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด.  

 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชมแมน่ ้าสะโตง สถานทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไล่ตาม

ซึง่น าทัพโดย สรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้

คาบชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมา แมทั่พหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพ 

กลับกรุงหงสาวด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ เพื่อท าการ

เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ า

เสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใช ้

เวลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา เดนิทางถงึทีพั่ก ใหท้า่น

อสิระตามพักผอ่นตามอธัยาศัย   น าชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือกอ้น

หินทอง ซึง่ถือเป็นหนึ่งสิง่สักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดีย์

ขนาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญปิ่ดทอง ทีว่างหมิน่เหม ่อยูบ่นหนา้ผา แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่

ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยูไ่ดอ้ยา่ง

สมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุ

เกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้

ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถ

น่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ส าหรับทา่นทีต่อ้งการนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณระเบยีงทีย่ืน่

สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกันลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้
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มคีวามเย็นมาก (พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับสภุาพบรุุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยี์

เปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได ้ทา่นสามารถเตรยีม

แผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน 

– พระมหาเจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – กรงุเทพฯ 

*ตสีี-่ตหีา้ ทา่นสามารถตืน่เชา้มาท าบญุใสบ่าตรพระธาตหุรอืจะน ัง่สมาธ ิสวดมนต ์บรเิวณพระธาตทุา่นจะไดเ้ห็น

ชาวพมา่มาท าบญุใหก้บัพระธาตเุชน่กนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านลงจากพระธาตุอนิทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก ถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ใหท้า่นไดพั้กผอ่นบน

รถชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงยา่งกุง้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซ ึง่บรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 

2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบ

โกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบ

พระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค์ และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตัวหนังสือพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน

เจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านขอพร นตั

โบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาว

ไทย วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื่อขอสิง่ใดแลว้

สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น 

กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามา

เก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้

ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั ้งใจไว ้   น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกลา่ว

ว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่

สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิ

เบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 น าท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน  (Kyauk Htatgyi Buddha) 

นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีน

ตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ 

 น าท่ า น น มั ส ก า ร  พ ระม ห า เจ ดี ย ์ช เวด าก อ ง 

(Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง 

หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะวด ี

เจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้

รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวาม

สูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 

2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่

เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5 ,548 เม็ด รวมถงึ

ทับทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนได ้

จ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดับ

กระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาว

พม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่บญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลุดพน้ทุกขโ์ศก

โรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ให ้
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ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เช่น สี

เหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรง

นองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลาน

อธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิ

รวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

 

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน  (Bogyoke Aung San) หรือ  ตลาดสก๊อต  (Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น

ลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะ

ผสมระหวา่งมอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็น

ตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากร

ตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ *อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

21.00 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD4239  

22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร.............. 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทัวร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่น
เดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 
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สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


