
 

 
 

 
 



 

 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง – เมอืงยา่งกุง้ – เมอืงหงสา – พระราชวงับุเรนอง – เจดยี ์
ชเวมอดอ (พระธาตมุุเตา) – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

 

07.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู6 เคาน์เตอรส์ายการบนิ MYANMAR 
AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
10.40   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่ เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.25  เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า
สมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ํา้เผาทา่นละ 1 ตวั (1)  



 

 
 

จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้ และ บรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหักพังที่

ยังหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบันการ
ขดุคน้ยังไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ แตก่็พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวังแหง่นี้กวา้งใหญ่เพยีงใด  
 

 
 
นําทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุ

ของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็น
สถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรง
นองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมา

นมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้  
 

พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 



 

 
 
จากทีพั่กเดนิไป พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 10 นาทเีทา่นัน้  หลังอาหารคํ่าเชญิทา่นไปนมัสการ

พระธาตตุามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ
ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมี
ความเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรับบรุษุเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้ 

 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยิม้หวาน – เจดยีไ์จปุ้่ น (พระ 4 ทศิ ) – 
เมอืงยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

 
05.00  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพทุธมชีดุจําหน่ายบรเิวณนัน้ 

ใหท้า่นไดข้อพรพระธาตอุนิทรแ์ขวนอกีครัง้ ถา่ยรปู และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระ

ธาตอุงคน์ี้ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่
เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

 

บนเขานี้ในตอนเชา้นอกจากทา่นจะไดม้าสกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวนแลว้ ทา่นยังสามารถตักบาตรพระ โดย

ระหวา่งทางจากโรงแรมเดนิเทา้ไปทางพระธาตทุา่นจะไดพ้บเห็นสามเณร พระ และแมช่อียูเ่ป็นจํานวนมาก ในสว่น
ของของถวายทา่นสามารถซือ้ไดจ้ากรมิทางเทา้มใีหท้า่นเลอืกตัง้ใสบ่าตรมากมายตามทา่นตอ้งการ 

 



 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

 
นําทา่นเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพือ่ทําบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จํานวน 1,200 รปู ทีน่ี้เราจะใสบ่าตรขา้ว
สวยเพยีงอยา่งเดยีว สําหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้า่งหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถ

นําไปไดต้ามกําลังศรัทธา) สถานทีแ่หง่นี้เป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความอิม่บญุและอิม่ใจ (สิง่ทีท่างวัดตอ้งการขณะนี้คอืขา้วสาร โดยทางวัดจะมกีารทําบญุ
บรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  
 



 

 
 

หลังจากนัน้นําทา่นนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยัง
สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง  

 

 
 

ไฮไลทท์ีน่ี้นอกเหนือจากการสกัการะพระนอนยิม้หวานแลว้ ยังมจีุดชอ้ปป้ิงทีเ่ป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมายัง

วัดแหง่นี ้อาทเิชน่ไมแ้กะสลัก หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นี้สามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้
 



 

 
 

นําชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระ
สมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพทุธเจา้โก

นาคม ์(ทศิใต)้ พระพทุธเจา้กกสุนัธะ(ทศิตะวันออก) และพระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก ) สรา้งโดยสีส่าวพี่
นอ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุษุเพศ  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ํา้เผา ทา่นละ 1 ตวั (4) 
 

นําทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพมา่ มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ 

ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสรง่  (สงวนสทิธิง์ดแทนรายการในกรณีที่
ตลาดปิด)   
 



 

 
นําทา่นชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืง

ยา่งกุง้ เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชร
อยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่
และชาวตา่งชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย โดยกลา่วขานกัน

วา่ ทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มจํีานวนมหาศาลกวา่ทองคําทีเ่ก็บอยูท่ีธ่นาคารชาติ
อังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  
 

 
 
 

 

ณ วัดแหง่นี้ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิอ์ ืน่ ๆ อกี

มากมายนอกเหนือจากองคเ์จดยีช์เวดากอง 
อกีจุดทีเ่ป็นทีน่ยิมนัน้ก็คอื องคแ์มย่ักษ์โดย

วธิกีารสกัการะนัน้ทําไดโ้ดยการจุดบหุรี ่1 
มวน ใหก้ับองคแ์มย่ักษ์พรอ้มอธฐิานขอใน
เรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 

 
 
 

 
 
 

 
คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

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 ์

สญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา 
ชา้ง 

ไมม่งีา 
หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 

 

สถานทีสํ่าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถ

นําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล 

นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ํา
พระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเป็กปักกิง่/สลดักุง้มงักร (5) 
 
พกัที ่ CHATRIUM HOTEL / SEDONA HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงยา่งกุง้ – วดัคาบาเอ – รว่มพธิเีทนิพระธาต ุ– เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระ

นอนยิม้หวาน – สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ(B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

 
หลังจากนัน้นําทา่นรว่มพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุ ึน้เทนิบนศรษีะที ่เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร 
ภายในบรรจุพระอัฐธิาตขุองพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลาน์และพระสารบีตุร และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเงนิ

หนัก 500 กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ่ บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ย
ถ้ําเรยีกวา่ “มหาปาสาณคหูา ” “ปาสาณ ” แปลวา่ “หนิ” เจดยีแ์หง่นี้สรา้งระหวา่งปี พ.ศ.2493-2495 โดยอนุู 
นายกรัฐมนตรคีนแรกของพมา่ สําหรับเป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพือ่

อทุศิเป็นกศุลเพือ่ใหเ้กดิความสนัตสิขุแดม่วลมนุษยต์ามความหมายของชือ่ “เจดยีค์าบาเอ ” ซึง่แปลวา่ “สนัตภิาพ
โลก” ทัง้นี้มคํีาร่ําลอืวา่อนุูสรา้งเจดยีแ์หง่นี้ตามบัญชาของชปีะขาวทีแ่สดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอ้นุูทํานุบํารงุ
พระพทุธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้รว่มพธิอีาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

 

 



 

 
จากนัน้นําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีนํ่าไปบรรจุใน พระเจดยีช์เว
ดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้  ถกูอัญเชญิขึน้จากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแหง่นี้กอ่น พระ

เจดยีแ์หง่นี้ไดถ้กู ทําลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมคีวามแตกตา่ง
กับพระเจดยีท์ั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ  พระ
บรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดนํ้าทองคําและของ

มคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 
 

 
นําทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร  ดว้ยเชือ่วา่ อธฐิานสิง่
ใดจะสมความปรารถนา  

 
จากนัน้สกัการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามตํานานกลา่ววา่นางเป็นธดิาของพญานาคทีเ่กดิความ
ศรัทธาในพทุธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพ

บชูามานานแลว้ 
 



 

 
 
นําทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมี

ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพทุธไสยาสน์ เป็น
ศลิปะพมา่ทีง่ดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร 
  

เทีย่ง บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ตซ์ฟู๊ีด (7) 
 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

16.30   นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที่  8M331  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.15  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

16 – 18 มกราคม 2563 10,999 3,500 6,599 

17 – 19 มกราคม 2563 11,999 3,500 7,599 

18 – 20 มกราคม 2563 11,999 3,500 7,599 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 10,999 3,500 6,599 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 11,999 3,500 7,599 

01 – 03 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

07 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

13 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 10,999 3,500 6,599 

14 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

27 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 10,999 3,500 6,599 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 11,999 3,500 7,599 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 11,999 3,500 7,599 

06 – 08 มนีาคม 2563 10,999 3,500 6,599 

07 – 09 มนีาคม 2563 10,999 3,500 6,599 



 

13 – 15 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

14 – 16 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

20 – 22 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

21 – 23 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

27 – 29 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

28 – 30 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

 

**ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

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

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

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

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็น
สําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 



 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี้  แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี

4. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


