
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมือง -  ทา่อากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุง้ - หงสาว

ดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียช์เวมอดอว ์- พระมหาเจดียม์ุเตา - ไจท้ีโย - คิมปูน

แคมป์ - พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

06.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน     

THAI LION AIR โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

08.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเที่ยวบิน SL200  

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

น าท่านเดินทางสู่เมอืง หงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 

จากซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของ

พระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยังไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว้่าบริเวณ

ของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่เพียงใด 

น าท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียม์ุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่

คู่บา้นคู่เมอืงท่ีสงูท่ีสุดของหงสาวดี นับวา่เป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพมา่ ภายในบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ        



 
 

 

บรูพกษัตริย ์ไมว่า่จะเป็นกษัตริยม์อญหรือพมา่ รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครั้งสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการ

พระเจดียอ์งคน้ี์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจท้ีโย เดินทาง 3 ชัว่โมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจท้ีโยหยุดพักเพ่ือ

เปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือข้ึนบนภเูขา ไจท้ีโย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 

นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้ นเรื่อย ๆ 

เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน จากน้ีเดินขึ้ นไปจนถึงโรงแรมที่พกั  พระธาตุอินทร์แขวน 

เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ สงู 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผา

อย่างหมิน่เหม ่ ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทร์แขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นิราศพระธาตุ

อินทรแ์ขวน 

จากที่พกัเดินไป พระธาตอิุนทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน หลังอาหารค า่เชิญ

ท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ

นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจท้ีโย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว 



 
 

 

หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพ้ืนที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์น้ีเปิด

ตลอดคืนแต่ประตเูหล็กที่เปิดส าหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่าน้ัน  

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดบัเทียบเทา่* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจค้ะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธ

ไสยาสนช์เวตาเลียว - วดัเจา๊ทตัจ ีหรือวัดพระนอนตาหวาน – ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต - พระ

มหาเจดียช์เวดากอง 

05.00 น. เชิญท่านนมสัการ พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธ       

มชีุดจ าหน่ายบริเวณน้ัน ใหท้่านไดข้อพรพระธาตุอินทรแ์ขวนอีกครั้ง ถ่ายรปู และชมทศันียภาพ

รอบ ๆ พระธาตุ พิสจูน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไมล่ม้หรือหล่นลง

มา โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นล่างขึ้ นไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกบัพระอินทร์

น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลับตามเสน้ทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร

มอญโบราณที่มอีายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที่ส าคญัในหงสาวดี  



 
 

 

น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยงั วดัไจค้ะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร จ านวน 

1,200 รปู ที่น้ีเราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอย่างเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจดัเตรียมไว้

ต่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอื่นๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานที่แห่งน้ีเป็น

โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากน้ันน าท่านเดินทางต่อ ดว้ยความ

อิ่มบุญและอิ่มใจ (ส่ิงท่ีทางวดัตอ้งการขณะน้ีคือขา้วสาร โดยทางวดัจะมีการท าบุญบริจาค

ขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ

ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศ

ตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพ่ีน้องที่อุทิศตนใหก้ับ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ  

หลังจากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมือง

หงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลัก ผา้ปักพื้ นเมอืง ผา้พ้ืนเมอืง 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม วดัเจา๊ทตัจ ีหรือ วัดพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่

งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพมา่ที่งดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพมา่ มสิีนคา้ของที่ระลึกมากมาย อาทิ 

อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมอื เช่น ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง   



 
 

 

น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา

เชียงกุตระ เมอืงย่างกุง้ เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 

เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย ์มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 

72 กระรตั และทบัทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยว

ชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใชใ้นการ

ก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติ

องักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียท์ี่งดงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สถานที่ส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

ท่านสามารถน าดอกไมธ้ปูเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือ

เสริมสรา้งบารมแีละสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมพีระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 



 
 

 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุัง โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ  ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่  IBIS HOTEL / PACIFIC HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เมืองสิเรียม - พระเจดียเ์ยเลพญา - พระเจดียโ์บตะทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซิบ - 

เจดียค์าบาเอ - ทา่อากาศยานมิงกาลาดง - ทา่อากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อ

เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสใน

สมยัโบราณ ตั้งอยู่ริมฝัง่แมน่ ้ าย่างกุง้ที่เช่ือมต่อกบัแมน่ ้ าอิระวดี  

น าท่านชม พระเจดียเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้ าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่

บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเล้ียงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวที่ว่ายวน

เวยีนใหเ้ห็นครีบหลังท่ีโผล่เหนือผิวน ้า เสร็จแลว้เดินทางกลับย่างกุง้ 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

น าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในพม่ามีน ้ าหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย์ ซึ่งถือว่า

เป็นช่างฝีมอืดีที่สุดของพมา่  

 

 

 

 

 



 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าชม พระเจดียโ์บตะทาวน ์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สรา้งขึ้ นเพ่ือรับพระเกศาธาตุก่อนที่น าไป

บรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตุได ้ถกูอญัเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไว้

ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดีย์แห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 

และไดร้บัการปฏิสงัขรณ์ขึ้ นมาใหม ่โดยมคีวามแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้าน

พระเจดียม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค า

ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์ ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง 

ๆ ที่มพุีทธศาสนิกชนชาวพมา่น ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร 

ดว้ยเชื่อวา่ อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   

จากน้ันสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ ยะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของ

พญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นส้ินชีวิตไป

และไดก้ลายเป็นนัต ซึ่งชาวพมา่เคารพบชูามานานแลว้ 

หลังจากน้ันน าท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้ นเทินบนศรีษะที่ เจดียค์าบาเอ เป็นเจดีย์

ทรงกลม สงู 34 เมตร ภายในบรรจุพระอฐิัธาตุของพระอคัรสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสา

รีบุตร และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดีย์ยังมี

หอ้งประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถ ้าเรียกว่า “มหาปาสาณ

คูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หิน” เจดีย์แห่งน้ีสรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ 

นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรับเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.



 
 

 

2497-2499 และเพ่ืออุทิศเป็นกุศลเพ่ือใหเ้กิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ตามความหมายของ

ชื่อ “เจดียค์าบาเอ” ซึ่งแปลวา่ “สนัติภาพโลก” ทั้งน้ีมีค าร า่ลือว่าอูนุสรา้งเจดีย์แห่งน้ีตามบัญชา

ของชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริย์และขอรอ้งใหอู้นุท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาในการเขา้

ร่วมพิธีอาจมกีารเปล่ียนแปลง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานมิงกาลาดง เมอืงย่างกุง้  

20.45 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SL207  

22.45 น. ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

ตัง้แตก่รุป๊วนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไปไฟลท์ขากลบัจะเป็นเวลา 

19.25 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SL207  

21.25 น. ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

06 – 08 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

13 – 15 กรกฎาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 6,999 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

28 – 30 กรกฎาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

03 – 05 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

10 – 12 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

17 – 19 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

24 – 26 สิงหาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 6,999 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

07 – 09 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

21 – 23 ตลุาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

ตัง้แตก่รุป๊วนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไปไฟลท์ขากลบัจะเป็นเวลา 19.25 : 21.25 

09 – 11 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

16 – 18 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

08 – 10 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 



 
 

 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599 

**ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดั

จ  าทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 



 
 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

6.  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนัีกท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความ



 
 

 

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้ นเครื่อง

ไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเครื่องในทุกกรณี 

3.4 หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 


