
 

 

 

 

 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกาลาดง – เมืองยางกุง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดียชเวมอดอ 

(พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทรแขวน 

 

07.30  พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออกประตู 6 เคานเตอรสายการบิน MYANMAR 

AIRWAY โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
10.40   นําทานเดินทางสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน 8M336 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.25  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ

เรียบรอย นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว 

 

 
 

จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง เปนพระราชวังแหงเมืองหงสาวดี หรือ พะโค ของพระเจาบุเรงนอง เปน

พระราชวังที่ยิ่งใหญสมพระเกียรติ สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 พระเจาบุเรงนองไดรับสั่งใหสรางพระราชวังบุเรงนองขึ้น 



เพื่อเปนศูนยกลางทางการปกครอง ตอมาในป พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจานันทบุเรง พระราชวังบุเรงนองไดถูกทําลาย 

ทิ้งใหพระราชวังแหงนี้รกรางลงเปนเวลานาน ตอมาเริ่มมีการบูรณะปรับปรุงรวมทั้งสรางวังขึ้นมาใหมเมื่อป 2533 จาก

ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ปจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวัง

แหงนี้กวางใหญเพียงใด 

 

 
 

นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เปนเจดียใหญคูบานคูเมืองที่สูงที่สุดของ

หงสาวดี นับวาเปน 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งในสมัยกอนเปนสถานที่

ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย 

และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ

พระเจดียองคนี้ จากนั้นนําทานมุงหนาสูเมือง ไจทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป เชิงเขาไจทีโยหยุดพักเพื่อ

เปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกหกลอเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจทีโย ใชเวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพ

อันสวยงามสองขางทาง พรอมสัมผัสความเย็นซึ่งจะคอย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน 

จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก  พระธาตุอินทรแขวน เปนองคเจดียขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญ สูง 5.5 เมตร 

ปดทองทั้งองคซึ่งตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหม  ดูคลายวาจะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะพระธาตุอินทรแขวนนี้

นับเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป 

พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรมเรื่อง “เจาจันทรผมหอม” นิราศพระธาตุอินทรแขวน 

 

สุดพิเศษ !! นําทานขึ้นเขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ 10 นาท ี

 



 
พักที ่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเทา 

เย็น บริการอาหารเย็น  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

 

 
 

จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 5 นาทีเทานั้น หลังอาหารค่ําเชิญทานไปนมัสการพระธาตุ

ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู

พระเจดียไจทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก 

พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับบุรุษเปดถึงเวลา  20.00 น. เทานั้น 

 



วนัที่สอง พระธาตุอินทรแขวน – ตักบาตรพระสงฆวัดไจคะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดียไจปุน (พระ 4 ทิศ) – เมือง

ยางกุง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดียชเวดากอง 

 

05.00  เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขาวพระพุทธมีชุดจําหนายบริเวณนั้น ให

ทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครั้ง ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระ

ธาตุองคนี้ตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึ้นไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือ

หนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปนอัศจรรยเจดีย 

บนเขานี้ในตอนเชานอกจากทานจะไดมาสักการะพระธาตุอินทรแขวนแลว ทานยังสามารถตักบาตรพระ โดย

ระหวางทางจากโรงแรมเดินเทาไปทางพระธาตุทานจะไดพบเห็นสามเณร พระ และแมชีอยูเปนจํานวนมาก ในสวนของ

ของถวายทานสามารถซื้อไดจากริมทางเทามีใหทานเลือกตั้งใสบาตรมากมายตามทานตองการ 

 

 
 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานเขาสู วัดไจคะวาย เพื่อทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใสบาตรขาวสวย

เพียงอยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนําไปได



ตามกําลังศรัทธา) สถานที่แหงนี้เปนโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นนําทานเดินทาง

ตอ ดวยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดตองการขณะนี้คือขาวสาร โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสาร

กระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 

 

 
 

หลังจากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี ที่มีอายุ

เกาแกกวา 1,200 ป คนไทยสวนใหญจะรูจักในนาม พระนอนยิ้มหวาน เนื่องจากพระพักตรไดรับการตกแตงอยาง

สวยงามพรอมมีรอยยิ้มที่สวยหวาน องคพระเปนศิลปะแบบมอญ สรางในป พ.ศ.1537 สมัยมอญเรืองอํานาจ หลังจาก

ที่พระเจาอลองพญาทรงปราบมอญ เมืองหงสาวดีก็ถูกทิ้งราง พระพุทธไสยาสนไมไดรับการดูแล จนถึงป พ.ศ.2424 

เมื่ออังกฤษสรางทางรถไฟสายพมา จึงขุดพบพระนอนองคนี้ จากนั้นป พ.ศ.2491 หลังจากพมาไดรับเอกราช ไดมีการ

บูรณปฏิสังขรณอยางจริงจัง และไดทาสีและปดทองลงชาดใหม อยางที่เห็นในปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของ

ฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปกพื้นเมือง ผาพื้นเมือง  

 



 
 

ไฮไลทที่นี้นอกเหนือจากการสักการะพระนอนยิ้มหวานแลว ยังมีจุดชอปปงที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวมายังวัด

แหงนี้ อาทิเชนไมแกะสลัก หิน หยก และผาถุงลายพมา ตลาดแหงนี้สามารถตอราคา และใชเงินไทยได 

จากนั้นนําทานชม พระเจดียไจปุน มีอายุกวา 500 ป เปนวัดที่สรางเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค 

หันพระพักตรไปทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองค มีการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปาง

ประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และ

พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทน

ตนเองและสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ  

 



 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร … พิเศษ !!! เมนูกุงแมน้ําเผา ทานละ 1 ตัว 

 

นําทาน ชอปปงตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน 

หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง (สงวนสิทธิ์งดแทนรายการในกรณีที่ตลาดปด)   

 

 
 



 

ตลาดสก็อต หรือเรียกอีกอยางวา ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung San 

Market)  แหลงช็อปปงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพมา เปนศูนยรวมสินคานานา

ชนิด สินคาที่วางจําหนายมีหลากหลาย ตั้งแตอาหารพิ้นเมืองและอาหารนานาชาติ  

เสื้อผาชุดพมา ของที่ระลึก เครื่องเงิน, อัญมณี , พระพุทธรูปไม เทวรูปที่ทําดวยไมจันทน, 

เครื่องลงรักปดทอง, ถวยชามกังไสจีน, เครื่องแกวเจียระไนแบบโบราณ, ผาไหม ไปจนถึง

บรรดาสมุนไพรและของปาหายาก สนนราคาสามารถตอรองกันได หากนักทองเที่ยวคน

ไหนมีความสามารถในการตอรองก็อาจจะไดราคาที่ถูกลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว สินคาที่นักทองเที่ยวนิยมซื้อเปนของฝาก ของที่

ระลึกก็ไดแก “หยก” ที่ขึ้นชื่ออยางมากของพมา 

 

 
 

นําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง 

เชื่อกันวาเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 

5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมาและ



ชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา 

ทองคําท่ีใชในการกอสรางซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี้มีจํานวนมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูที่ธนาคารชาติอังกฤษเสีย

อีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก  

 

 

ณ วั ดแห งนี้ ยั งมี สิ่ ง ศั กดิ์ สิ ทธิ์ อื่ น  ๆ  อี กมากมาย

นอกเหนือจากองคเจดียชเวดากอง อีกจุดที่เปนที่นิยมนั้นก็คือ 

องคแมยักษโดยวิธีการสักการะนั้นทําไดโดยการจุดบุหรี่ 1 มวน 

ใหกับองคแมยักษพรอมอธิฐานขอในเรื่องหนาที่การงาน 

 

 

 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว

สัญลักษณ 
ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถ

นําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล 

นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา

พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูเปกปกกิ่ง/สลัดกุงมังกร 

พักที ่ Grand United Hotel หรือเทียบเทา 

 



วันที่สาม เมืองยางกุง – วัดคาบาเอ – รวมพิธีเทินพระธาตุ – เจดียโบตาทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอน

ตาหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

หลังจากนั้นนําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดียคาบาเอ เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร 

ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลานและพระสารีบุตร และเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงิน

หนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน สรางเปนลักษณะคลาย

ถ้ําเรียกวา “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลวา “หิน” เจดียแหงนี้สรางระหวางป พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ 

นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา สําหรับเปนสถานที่สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 6 ในป พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศ

เปนกุศลเพื่อใหเกิดความสันติสุขแดมวลมนุษยตามความหมายของชื่อ “เจดียคาบาเอ” ซึ่งแปลวา “สันติภาพโลก” 

ทั้งนี้มีคําร่ําลือวาอูนุสรางเจดียแหงนี้ตามบัญชาของชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริยและขอรองใหอูนุทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา (ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

 
 

จากนั้นนําชม พระเจดียโบตะทาวน ซึ่งเปนเจดียที่สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดา

กอง เมื่อพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงนี้กอน พระเจดียแหง

นี้ไดถูก ทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม โดยมีความแตกตางกับพระเจดีย

ทั่วไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไปภายในได โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบ



ทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหวมองเห็นไดชัดเจน สวนผนังใตฐานเจดีย ไดนําทองคําและของมีคาตาง ๆ ที่มี

พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย มาจัดแสดงไว  

 

 
 

นําทานสักการะขอพรจาก นัตโบโบจี หรือ เทพทันใจ เปนนัตที่ปกปกรักษาพระเกศธาตุในเจดียโบตาทาวน เปน 1 

ในนัตหลวง 37 ตน ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยความเชื่อที่วาผูใดไดสักการบูชาหรือขอ

พรสิ่งใดก็ตามจะสัมฤทธิผลสมปรารถนาทันใจ สําเร็จโดยเร็ว ฉับพลันทันใด ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก คาขาย 

โชคลาภ โดยเฉพาะ เรื่องเงินทอง บารมีแรง เสริมดวงใหชีวิต

ราบรื่นในทุกๆดาน การบูชาเทพทันใจ นิยมใชมะพราว กลวย

นากสีแดง เปนเครื่องบูชา เพราะเชื่อวาเปนผลไมมงคล และ

เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณเจริญงอกงามของชีวิต 

บางครั้งก็จะประกอบดวยชอใบไมที่เรียกวา ใบชัยชนะ และ

ฉัตร ตุงหรือธงกระดาษขนาดเล็ก ซึ่งก็เปนสัญลักษณของ

ความเปนมงคลเชนกัน หลังจากนั้นใหถวายธนบัตรเสียบไวที่

มือของทานใหมากกวา 2 ฉบับ ซึ่งอยูในกิริยายืนชี้นิ้วไป

ขางหนา หลังจากนั้นก็เขาไปยืนใหหนาผากของเราติดกับนิ้วมือของทาน แลวจึงตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้ง แลวจึงนํา

ธนบัตรที่ถวายไวคืนกลับมา 1 ฉบับ เก็บไวเปนขวัญถุงเพ่ือใหมีโชคลาภตอไป 

 

 



จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธา

ในพุทธศาสนาเปนอยางแรงกลา ไมยอมกินเนื้อสัตวจนสิ้นชีวิตไปและไดกลายเปนนัต จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต 

ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว หากจะขอพรจะตองเขาไปถวายนม น้ําแดง ขาวตอก และดอกไม จากนั้นก็

กระซิบขอพรกับทาน 

 

นําทานชม เจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามที่สุด พระพักตรทาสีขาว แตมสีแดงที่

พระโอษฐ จีวรพริ้วไหวราวกับของจริง ขนตางอนยาว ดวงตาเปนแกว เปลือกตาสีฟาจึงไดชื่อวาพระตาหวาน พระบาท

มีภาพวาดลายธรรมจักรฝาพระบาท รายลอมดวยรูปมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะ

ของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาที่งดงามมีขนาดความยาวขององค 70 เมตร 

 

  

เที่ยง บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟตซีฟูด 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เมืองยางกุง  

16.30   นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที ่8M331  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.15  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

*รายการทัวรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก* 



** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ/เด็ก 

หองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไมรวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

13 – 15 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

14 – 16 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

20 – 22 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

27 – 29 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

28 – 30 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง

ทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 

 

โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 

สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 

กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตรา

คาบริการ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง 

 



หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช

บริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1.  นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร 

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ 

อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ



มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการ

ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงนิคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร 

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม

เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง

และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 



7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษี

เชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติด

ตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด

จํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

 

 

 


