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*ราคาขา้งตน้ ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่ น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิก่อนเดินทาง) 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-ย่างกุง้-หงสาวด-ีพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว-เจดียช์เวมอดอ-พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Lion Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

06.45 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL200 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

07.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวด ีน าท่านชม พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shwethalyaung Buddha) มคีวามยาว 

60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึ้นโดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดยจะ

วางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่างจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทีนิ่ยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดที่

สวยงาม เมือ่ครัง้ก่อนพระพธุรูปองคน้ี์ถูกปล่อยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 

เมือ่องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราชก็มกีาร

บูรณปฏสิงัขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูปทีส่วยงามในปจัจบุนั อกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกซื้อของ

ฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม ผา้ปกัพื้นเมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปต่างๆไวเ้ป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ…กุง้แม่น้ําย่าง 

บ่าย น าท่านชม เจดียช์เวมอดอ (Shwemawdaw Pagoda) หรืออกีชื่อหน่ึงว่า พระธาตมุเุตา แปลว่า จมกูรอ้น ว่ากนัว่าเป็นเพราะ

พระมหาธาตอุงคน้ี์มคีวามสูงมากถงึ 114 เมตร ท  าใหต้อ้งแหงนหนา้มองสูก้บัแสงแดดนัน่เอง เจดยีน้ี์เป็นสญัลกัษณ์แห่งความ

รุ่งโรจนแ์ห่งหงสาวด ีและนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ของพม่า ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึ่งครัง้ก่อนเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิ์สทิธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษตัริย ์ในสมยัโบราณกาล ไดเ้กิดการพงัทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่

มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท  าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน้ี์หกัพงัลงมาแต่ดว้ยความศรทัธาทีช่าวเมอืงมต่ีอเจดยีอ์งคน้ี์จึงไดท้  าการสรา้ง

เจดยีช์เวมอดอวข์ึ้นมาใหม่ส่วนปลยีอดเดมิทีพ่งัลงมาก็ไดต้ ัง้ไหวท้ีม่มุหน่ึงขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชา
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ควบคู่ไปกบัเจดยีอ์งคป์จัจบุนั ท่านจะไดน้มสัการ ณ จดุอธษิฐานอนัศกัดิ์สทิธิ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ี่

หกัลงมาเพือ่เป็นสริิมงคล ซึ่งเปรียบเหมอืนด ัง่ค า้จนุชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง 

(Kanbawzathadi Palace) พระราชวงัแห่งเมอืงหงสาวด ีหรือ พะโค ของพระเจา้บเุรงนอง สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2109  เพือ่ใช ้

เป็นศูนยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ซึ่งนบัเป็น พระราชวงัใหญ่โตมปีระตูทางเขา้ออกถงึ 10 ประตู สรา้งโดย

เกณฑข์า้ทาสจากเมอืงขึ้นต่าง ๆ โดยหน่ึงในนัน้มเีมอืงเชียงใหม่และอยุธยารวมอยู่ดว้ย จนถงึสมยัพระเจา้นนัทบเุรงทีเ่สดจ็หนี

พระนเรศวรไปเมอืงตองอู และพวกยะไข่เผาท  าลายหงสาวด ีพระราชวงัถูกเผาจนเหลอืแต่เพยีงซาก หลงัจากการสวรรคตของ

พระเจา้บเุรงนอง ดว้ยกบฏยะไข่ พรอ้ม ๆ กบัอาณาจกัรตองอูทีเ่คยเรืองอ านาจเสือ่มลง จนกระท ัง่ในปี พ.ศ. 2533 รฐับาล

พม่าไดข้ดุคน้พบซากของพระราชวงัทีเ่หลอืเพยีงแค่ตอไมท้ีโ่ผล่พน้ดนิออกมาเท่านัน้ และไดม้กีารเร่งสรา้งพระราชวงัจ าลอง

องคใ์หม่ขึ้นมา ฉาบดว้ยสทีองท ัง้หลงั ท ัง้ทีพ่ื้นดนิบริเวณโดยรอบไดข้ดุพบโบราณวตัถตุ่าง ๆ มากมาย ซึ่งเชื่อว่ายงัมอียู่อกี

จ านวนมากทีย่งัไม่ถูกขดุขึ้นมา แต่ไดถู้กทางการสรา้งพระราชวงัทบัลงไปแลว้ แต่ซากไมท้ีใ่ชส้รา้งพระราชวงัแต่ครัง้อดตีทีย่งั

หลงเหลอือยู่ไดถู้กจดัแสดง ซึ่งไมแ้ต่ละท่อนมตีวัอกัษรจารึกอยู่วา่เป็นผลงานของเมอืงใด ภายในพระราชวงั มพีระราชบลัลงัก์

ทีม่ชีื่อว่า บลัลงักภ์มุรินทร ์หรือ บลัลงักผ์ึ้ง ซึ่งสรา้งขึ้นมาจากคตเิรื่องจกัรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮนิดู จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสู่ คมิปูนแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้ท์โิย) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางท่านจะไดผ่้านชม แม่น า้สะโตง 

สถานทีส่  าคญัทางประวตัศิาสตรพ์ระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มแม่น า้ทีก่วา้งใหญ่น้ีไปตอ้งแม่ทพั

พม่าจนเสยีชีวติ ท  าใหก้องทพัพม่าเสยีขวญัและถอยทพักลบัเมอืงหงสาวดี เดนิทางถงึคมิปูนแคม้ป์ หยุดพกัเปลีย่นรถเป็น

รถบรรทกุหกลอ้ขึ้นบนภเูขาไจก้ท์โิย เพือ่เดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั ระหวา่งทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง (นัง่

รถบรรทกุขึ้นไปจนถงึจดุบนสุดของภเูขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืพระธาตไุจกท์โิย (Kyaikhtiyo Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศกัดิ์สทิธิ์สูงสุดของ

ประเทศพม่า ต ัง้อยู่ในอ าเภอสะเทมิ รฐัมอญ บนยอดเขาพวงลวง เหนือระดบัน า้ทะเล 3,615 ฟตุ ความโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ของพระธาตอุนิทรแ์ขวนก็คอื มลีกัษณะเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่สูง 7.3 เมตร น า้หนกัว่า 600 ตนั ต ัง้อยู่บน

หนา้ผาสูงชนัอย่างหมิน่เหม่ เหมอืนจะหล่นและทา้ทายแรงดงึดูดของโลกแต่ไม่หล่นลงไปอย่างเหลอืเชื่อ เรียกไดว้่าคอืการวาง

น า้หนกัอย่างสมดุล โดยมธีรรมชาตเิป็นผูส้รา้งสรรคจ์งึเป็นทีเ่คารพบูชามากและยงัเป็นพระธาตปุระจ าตวัของคนเกิดปีจอดว้ย 

ใหท้่านไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึ่งเป็น นกัพรตทีม่คีวามศกัดิ์สทิธอ์กีแห่ง

หน่ึง ท่านสามารถนัง่สมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่

เพราะพื้นทีน่ ัง่มคีวามเยน็มาก พระเจดยีอ์งคน้ี์เปิดตลอดคนื (แต่ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส  าหรบับรุุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึ

เวลา 22.00น.) 

 ทีพ่กั Kyaikhto Hotel หรอื Yoe Yoe Lay Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สอง ย่างกุง้-เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง-ย่างกุง้-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงย่างกุง้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ได ้

น ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศา

ธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส  าริด 700 องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาล ีนอกจากน้ียงัมสีิง่ที่

น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพทุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทีม่ี

ลกัษณะงดงามยิ่งนกั น าท่านสกัการะขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ย

ทีเ่ชื่อว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 

กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตัโบโบย ีซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์

20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้กเ็อาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวชี้ของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้น าท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรอื อะมาดอว์

เมี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รทัธาในพทุธศาสนา จนสิ้นชีวติไปกลายเป็นนตัทีช่าวพม่าเคารพกราบไหว ้

กนั โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ และน าน า้นมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

จากนัน้น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงพม่า (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สทิธิ์

ของพม่า) เป็นเจดยีท์องค าที่งดงาม ต ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ 

ทบัทมิ นิล และบษุราคมัอกี 2,317 เมด็ มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า 

จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งน้ีมากมาย

มหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์

มซีุม้ประตูสี่ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้

พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ

พม่า ซึ่งมที ัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากนัสกัการะท ัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปตัยกรรม

ทีส่วยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่

เรียกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสรา้งบารมี

และสริมิงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานแหง่น้ี เป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึง
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ไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทศิ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใคร

เกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตน เพือ่ความสริมิงคลแก่ชีวติ 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าทกุท่านเดนิทางสู่ สนามบนิย่างกุง้ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

ถา้หากสภาพการจราจรไม่ติดขดัและยงัพอมเีวลา จะน าท่านแวะชม  ตลาดโบโจก๊ อองซาน (BogyokeAung San) หรือ 

ตลาดสกอ๊ต(Scot Market) ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อ

สินคา้ที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปกัพื้นเมือง 

เครื่องเงนิ ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทร)์  

19.00 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL207 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาท ี

20.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใชบ้ริการ 

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกดิ 

วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

พม่า เที่ยวฟิน อิม่บญุ ยา่งกุง้ หงสาวดี ข้ึนพระธาตอุนิทรแ์ขวน 2 วนั 1 คนื-SL 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-3ท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน 

 
พกัเดี่ยว 

16-17 ธ.ค.61 6,996 4,996 1,900 

23-24 ธ.ค.61 7,997 5,997 1,900 

13-14 ม.ค.62 6,996 4,996 1,900 

20-21 ม.ค.62 6,996 4,996 1,900 

03-04 ก.พ.62 6,996 4,996 1,900 

10-11 ก.พ.62 6,996 4,996 1,900 

17-18 ก.พ.62 7,997 5,997 1,900 
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อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 1 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

24-25 ก.พ.62 7,997 5,997 1,900 

10-11 มี.ค.62 6,996 4,996 1,900 

17-18 มี.ค.62 6,996 4,996 1,900 

24-25 มี.ค.62 6,996 4,996 1,900 
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 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิก่อนเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื่อยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัร ์

เตม็จาํนวน 

2.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์ต่อท่านยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 70% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมาก

เป็นสาํคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
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4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิาร

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่กําหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํ

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
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16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 


