
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง เมอืงย่างกุง้ ประเทศพม่า – เมอืงหงสา – พระราชวงับุเรนอง – 
เจดยีช์เวมอดอ (พระธาตมุุเตา) – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 

07.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบนิ MYANMAR 
AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
10.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทีย่วบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระ
เรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ า้เผา ทา่นละ 1 ตวั 
 

 
 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขุดคน้ และ บูรณปฏสิังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง

หลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยัง
ไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ แตก่็พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวังแหง่นี้กวา้งใหญ่เพยีงใด  
 



 

 

 

 
 

น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนิยมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คูบ่า้นคู่เมอืงทีส่งูทีส่ดุของหง
สาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ในสมัยก่อนเป็นสถานที่
ประกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่

ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้  
จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่เมือง ไจท้โีย เดนิทาง 3 ชั่วโมงถงึ คมิปูนแคมป์ เชงิเขาไจท้ีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็น
รถบรรทุกหกลอ้เพือ่ขึน้บนภเูขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี้ประมาณ 35 นาท ีชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้ง

ทาง พรอ้มสัมผัสความเย็นซึง่จะค่อย ๆ เย็นขึน้เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกือบถงึพระธาตุอนิทร์แขวน จากนี้เดนิขึน้ไปจนถงึ
โรงแรมทีพั่ก  พระธาตุอนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญ่ สงู 5.5 เมตร ปิดทองทัง้องคซ์ ึง่ตัง้อยู่
บนหนา้ผาอยา่งหมิน่เหม ่ ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน

สงูสดุของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ต่ง
วรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 

สดุพเิศษ !! น าทา่นขึน้เขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
 



 

 

 

 
พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากทีพั่กเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 5 นาทเีท่านั้น หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุ
ตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระ

เจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยี์
องคน์ี้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุษุเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้ 

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยิม้หวาน – เจดยีไ์จปุ้่ น (พระ 4 ทศิ) – เมอืง
ยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 

05.00 น. เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพทุธมชีดุจ าหน่ายบรเิวณนัน้ ใหท้า่น
ไดข้อพรพระธาตุอนิทรแ์ขวนอกีครัง้ ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุองค์นี้

ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกับ
พระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

บนเขานี้ในตอนเชา้นอกจากท่านจะไดม้าสักการะพระธาตุอนิทรแ์ขวนแลว้ ท่านยังสามารถตักบาตรพระ โดยระหว่าง
ทางจากโรงแรมเดนิเทา้ไปทางพระธาตุท่านจะไดพ้บเห็นสามเณร พระ และแม่ชอียู่เป็นจ านวนมาก ในสว่นของของถวาย
ทา่นสามารถซือ้ไดจ้ากรมิทางเทา้มใีหท้า่นเลอืกตัง้ใสบ่าตรมากมายตามท่านตอ้งการ 

 



 

 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รปู ทีน่ี้เราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีง
อย่างเดยีว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้่างหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลัง
ศรัทธา) สถานทีแ่หง่นี้เป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก จากนั้นน าทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความ

อิม่บุญและอิม่ใจ (ส ิง่ทีท่างวัดตอ้งการขณะนี้คอืขา้วสาร โดยทางวัดจะมกีารท าบญุบรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาท
โดยประมาณ)  
 



 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ า้เผา ทา่นละ 1 ตวั 
หลังจากนั้นน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทัง้ยัง
สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง  

 

 

ไฮไลทท์ีน่ี้นอกเหนือจากการสกัการะพระนอนยิม้หวานแลว้ ยังมจีุดชอ้ปป้ิงทีเ่ป็นจุดดงึดดูนักท่องเทีย่วมายังวัดแหง่นี้ 
อาทเิชน่ไมแ้กะสลัก หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นี้สามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้



 

 

 

น าชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโค
ดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพทุธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ 
พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพี่นอ้งทีอุ่ทศิตนใหก้ับ

พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุษุเพศ 
 

 
 
จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่า มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ 

ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสรง่  

 

 
 



 

 

 

ตลาดสก็อต หรอืเรยีกอีกอย่างว่า ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung San Market)  แหล่งช็อปป้ิงที่มชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุในประเทศพม่า เป็นศูนยร์วมสนิคา้นานาชนิด สนิคา้ทีว่างจ าหน่ายมหีลากหลาย ตัง้แตอ่าหารพิน้เมอืงและอาหารนานาชาต ิ 

เสือ้ผา้ชดุพมา่ ของทีร่ะลกึ เครือ่งเงนิ, อัญมณี , พระพทุธรปูไม ้เทวรปูทีท่ าดว้ยไมจั้นทน์, เครือ่งลงรักปิดทอง, ถว้ยชามกังไสจนี, 

เครื่องแกว้เจียระไนแบบโบราณ , ผา้ไหม ไปจนถึงบรรดาสมุนไพรและของป่าหายาก สนนราคาสามารถต่อรองกันได ้หาก

นักท่องเทีย่วคนไหนมคีวามสามารถในการต่อรองก็อาจจะไดร้าคาทีถู่กลงครึง่หนึ่งเลยทเีดยีว สนิคา้ทีนั่กท่องเทีย่วนิยมซือ้เป็น

ของฝาก ของทีร่ะลกึก็ไดแ้ก ่“หยก” ทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมากของพมา่ 

 

 
 

น าท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกุตระ เมอืงยา่งกุง้ 
เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด 
โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติ

มากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันวา่ ทองค าทีใ่ชใ้นการ
กอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มจี านวนมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยู่ทีธ่นาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหา
เจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 
 
 

 

ณ  วัดแห่ งนี้ ยั งมีส ิ่งศักดิ์ส ิท ธิ์อื่น  ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากองคเ์จดยีช์เวดากอง อกีจุดทีเ่ป็นทีน่ิยมนั้นก็คอื 
องคแ์มย่ักษ์โดยวธิกีารสกัการะนัน้ท าไดโ้ดยการจุดบหุรี ่1 มวน 

ใหก้ับองคแ์มย่ักษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 



 

 

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต  ิ
อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร 
พุธ 

กลางวนั 

พุธ 

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ์ 
ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา 

ชา้ง 

ไมม่งีา 

หนูหาง

ยาว 
หนูหางส ัน้ พญานาค 

สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คือ ลานอธฐิาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า
ดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้
รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิ

ตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Grand United Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงย่างกุง้ – วดัคาบาเอ – ร่วมพธิเีทนิพระธาตุ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอน
ตาหวาน – สนามบนิมงิกะลาดง เมอืงยา่งกุง้ – สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังจากนัน้น าทา่นรว่มพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุ ึน้เทนิบนศรษีะที ่เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร ภายใน
บรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลาน์และพระสารบีุตร และเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปเงนิหนัก 500 

กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ่ บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถ ้าเรยีกว่า “มหา
ปาสาณคหูา” “ปาสาณ” แปลวา่ “หนิ” เจดยีแ์หง่นี้สรา้งระหวา่งปี พ.ศ.2493-2495 โดยอนุู นายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า 
ส าหรับเป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพือ่อทุศิเป็นกุศลเพือ่ใหเ้กดิความสนัตสิขุแด่

มวลมนุษยต์ามความหมายของชือ่ “เจดยีค์าบาเอ” ซึง่แปลว่า “สันตภิาพโลก” ทัง้นี้มคี าร ่าลอืวา่อูนุสรา้งเจดยีแ์ห่งนี้ตาม
บัญชาของชปีะขาวทีแ่สดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอู้นุท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพธิอีาจมกีาร
เปลีย่นแปลง) 

 



 

 

 

 
จากนั้นน าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุ่อนทีน่ าไปบรรจุใน พระเจดยีช์เวดากอง 
เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถกูอัญเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้กอ่น พระเจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก 

ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยี์ทั่วไปคือ 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าให ้
ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดน้ าทองค าและของมคีา่ต่าง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาว

พมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้น าทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมาก
และนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่ อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา  

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

จากนั้นสักการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี๊ ยะ ตามต านานกลา่ววา่นางเป็นธดิาของพญานาคทีเ่กดิความศรัทธาใน
พทุธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต จนเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาว
พมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ หากจะขอพรจะตอ้งเขา้ไปถวายนม น ้าแดง ขา้วตอก และดอกไม ้จากนัน้ก็กระซบิขอ

พรกับทา่น 
 
 

 
น าท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ  ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระที่มคีวามสวยงามที่สดุ มขีนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที่

งดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  
 

 
 

 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ..บฟุเฟ่ตช์าบู 
 

 

 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
 

16.30 น.  น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่8M331  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.15 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

04 – 06 เม.ย. 2563 
(วนัจกัร)ี 

12,999 2,500 9,999 

17 – 19 เม.ย. 2563 8,999 2,500 5,999 

24 – 26 เม.ย. 2563 10,999 2,500 6,999 

01 – 03 พ.ค. 2563 

(วนัแรงงาน) 
12,999 2,500 9,999 

02 – 04 พ.ค. 2563 12,999 2,500 6,999 

03 – 05 พ.ค. 2563 10,999 2,500 7,999 

08 – 10 พ.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 พ.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

23 – 25 พ.ค. 2563 8,999 2,500 5,999 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 9,999 2,500 6,999 

06 – 08 ม.ิย. 2563 9,999 2,500 6,999 

12 – 14 ม.ิย. 2563 9,999 2,500 6,999 

13 – 15 ม.ิย. 2563 8,999 2,500 5,999 

20 – 22 ม.ิย. 2563 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 ม.ิย. 2563 9,999 2,500 6,999 

04 – 06 ก.ค. 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา) 

12,999 2,500 9,999 

11 – 13 ก.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

18 – 20 ก.ค. 2563 8,999 2,500 5,999 

26 – 28 ก.ค. 2563 

(วนัเฉลมิ ร.10) 
10,999 2,500 7,999 

07 – 09 ส.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 ส.ค. 2563 8,999 2,500 5,999 

21 – 23 ส.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 



 

 

 

28 – 30 ส.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

04 – 06 ก.ย. 2563 9,999 2,500 6,999 

05 – 07 ก.ย. 2563 9,999 2,500 6,999 

11 – 13 ก.ย. 2563 9,999 2,500 6,999 

12 – 14 ก.ย. 2563 8,999 2,500 5,999 

18 – 20 ก.ย. 2563 9,999 2,500 6,999 

19 – 21 ก.ย. 2563 9,999 2,500 6,999 

25 – 27 ก.ย. 2563 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 ก.ย. 2563 9,999 2,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ 

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลง
อตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเด ินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 



 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ
ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือ
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  



 

 

 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากดั

จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 


