
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง –  ท่าอากาศยานมงิกาลาดง – เมอืงย่างกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – 
พระราชวงับเุรงนอง – วดัมหาเจดยี ์– นงักระเชา้ไฟฟ้า – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

 
04.00  พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู1 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทขีอง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 

07.30  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทยีวบนิ FD251  
08.00  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซงึอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง นําทา่นเดนิทาง
ตอ่เพอืไปยัง วดัไจค้ะวาย เพอืทําบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ทนีเีราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีง
อย่างเดยีว สําหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้่างหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสงิอนืๆ ก็สามารถนําไปไดต้ามกําลัง
ศรัทธา) สถานทแีหง่นเีป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชนัตร,ี โท และเอก (สงิททีางวัดตอ้งการมากทสีดุขณะนคีอื
ขา้วสาร โดยการทําบญุบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 
 

 



จากนันนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซงึเพงิเรมิขุดคน้ และ บูรณปฏสิังขรณ์เมือปี 2533 จากซากปรักหักพังทียัง
หลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นเีป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบันการขดุคน้ยังไม่
เสร็จสนิสมบรูณ์ แตก็่พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวงัแหง่นกีวา้งใหญเ่พยีงใด 

 

 
 
นําทา่นสู ่วดัมหาเจดยี ์เป็นเจดยีอ์งใหญส่งูเดน่ตระหงา่นอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืง ฐานเป็นรูปทรงปิรามดิแปดเหลยีม ตัว
ของเจดมีลีักษณะเป็นฐานทรงแปดเหลยีมสขีาว ซอ้นกนัสงู 9 ชนั สว่นบนเป็นองคเ์จดยีฐ์านทรงกลมสทีอง ตามประวัตเิลา่วา่ 
พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวเ้จดยีน์ีไวเ้พอืบรรจุพระเขยีวแกว้ทไีดม้าจากศรลีังกา ลักษณะหนา้ตาของเจดยีน์ี คลา้ยกับ 
“เจดยีภ์เูขาทอง” พระเจา้บเุรงนองทรงไดส้รา้งไวท้กีรงุศรอียธุยาเมอืคราวเสยีกรงุ 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนกูุง้แมนํ่าเผาทา่นละ 1 ตวั (1) 
 

นําทา่นมุง่หนา้สูเ่มอืง ไจท้โีย เดนิทาง 3 ชวัโมงถงึ คมิปนูแคมป์ เชงิเขาไจท้โียหยดุพักเพอืเปลยีนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้
เพอืขนึบนภเูขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนปีระมาณ 35 นาท ีชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสมัผัส
ความเย็นซงึจะคอ่ย ๆ เย็นขนึเรอืย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน จากนเีดนิขนึไปจนถงึโรงแรมทพัีก  พระธาตุ
อนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตังอยูบ่นกอ้นศลิาใหญ ่สงู 5.5 เมตร ปิดทองทังองคซ์งึตังอยูบ่นหนา้ผาอยา่งหมนิเหม ่ 
ดคูลา้ยวา่จะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะพระธาตอุนิทรแ์ขวนนนัีบเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาว
พม่า เป็นทมีาและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ทแีต่งวรรณกรรมเรอืง “เจา้จนัทรผ์ม
หอม” นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 



 
 

สดุพเิศษ !! นําทา่นขนึเขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
 

พกัท ี KYAIKHTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

จากทพัีกเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 10 นาทเีท่านัน หลังอาหารคําเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุ
ตามอธัยาศยั สามารถนังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทยีนืสูพ่ระเจดยี์
ไจท้โีย ควรเตรยีมเสอืกันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองนังเพราะพนืทนัีงมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี
เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทเีปิดสําหรับบรุษุเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน  
 

วนัทสีอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีช์เวมอดอว ์(พระมหาเจดยีม์เุตา) – พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว – 
พระเจดยีไ์จปุ๊่ น – เจดยีเ์จา๊ทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – ชอ้ปปิงตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

 
05.00  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพทุธ มชีดุจําหน่ายบรเิวณนัน ใหท้า่น

ไดข้อพรพระธาตอุนิทรแ์ขวนอกีครัง ถา่ยรูป และชมทัศนยีภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ตีังอยู่
ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมา โดยเฉพาะเมอืมองจากดา้นล่างขนึไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับพระ
อนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

 



 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

เดนิทางกลับตามเสน้ทางเดมิมุ่งหนา้สู ่เมอืงหงสาวด ีซงึเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทมีอีายุเกา่แก่
กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทสํีาคญัในหงสาวด ี 
 
นําท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คูบ่า้นคูเ่มอืงทสีงูทสีดุของหง
สาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สงิศักดสิทิธขิองพมา่ ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซงึในสมัยกอ่นเป็นสถานทปีระกอบ
พธิศีักดสิทิธ ิก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทังพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมือครัง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ ี 

 

 



 
 
หลงัจากนันนําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทังยังสามารถ
เลอืกซอืของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปักพนืเมอืง ผา้พนืเมอืง     

                 

 
 

นําชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซงึบรูณะเมอื พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับนังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ 



พระพุทธเจา้กกสุันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสสีาวพนีอ้งทอีทุศิตนใหก้ับ
พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ  
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 
 

 
 

นําทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซงึเป็นพระทมีคีวามสวยงามทสีดุ มขีนตาทงีดงาม พระบาทมภีาพมงคล 
108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทยทปีระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าทงีดงามมี
ขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  
 
นําท่าน ชอ้ปปิงตลาดสก็อต ซงึเป็นตลาดทใีหญ่ทสีุดของพม่า มสีนิคา้ของทรีะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 
หยก ไขม่กุ เครอืงเงนิ เครอืงหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสรง่  
 

 



ตลาดสก็อต หรอืเรยีกอกีอย่างว่า ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung San 
Market)  แหลง่ชอ็ปปิงทมีชีอืเสยีงมากทสีดุในประเทศพมา่ เป็นศนูยร์วมสนิคา้นานาชนดิ 
สนิคา้ทวีางจําหน่ายมหีลากหลาย ตังแตอ่าหารพนิเมอืงและอาหารนานาชาต ิ เสอืผา้ชดุ
พมา่ ของทรีะลกึ เครอืงเงนิ, อญัมณี , พระพทุธรปูไม ้เทวรปูททํีาดว้ยไมจั้นทน,์ เครอืงลง
รักปิดทอง, ถว้ยชามกงัไสจนี, เครอืงแกว้เจยีระไนแบบโบราณ, ผา้ไหม ไปจนถงึบรรดา
สมุนไพรและของป่าหายาก สนนราคาสามารถต่อรองกันได ้หากนักท่องเทยีวคนไหนมี
ความสามารถในการต่อรองก็อาจจะไดร้าคาทีถูกลงครึงหนึงเลยทีเดียว สินคา้ที
นักทอ่งเทยีวนยิมซอืเป็นของฝาก ของทรีะลกึก็ไดแ้ก ่“หยก” ทขีนึชอือยา่งมากของพมา่ 
 

 

 
 

นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ ตงัอยูบ่รเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงยา่งกุง้ 
เชอืกนัวา่เป็นมหาเจดยีท์บีรรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด 
โดยเฉพาะชนืขา้งบนสุดมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซงึมทีังผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายทพีากันเทยีวชมและนมัสการทังกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคําทใีชใ้นการ
กอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนีมจํีานวนมหาศาลกว่าทองคําทเีก็บอยู่ทธีนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหา
เจดยีท์งีดงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก  
 
 
(สถานทสํีาคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธ้ปู
เทยีน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนรีอบองคเ์จดยี์
ยังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริิ
มงคลแกช่วีติ) 
 
 
 



 

ณ วัดแหง่นียังมสีงิศักดสิทิธอินื ๆ อกีมากมายนอกเหนือจากองคเ์จดยีช์เว
ดากอง อกีจุดทเีป็นทนียิมนันก็คอื องคแ์ม่ยักษ์โดยวธิกีารสักการะนันทําไดโ้ดย
การจดุบหุร ี1 มวน ใหก้บัองคแ์มย่ักษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรอืงหนา้ทกีารงาน 
 
 

                                                     คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์
สตัว ์

สญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางสนั พญานาค 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ พเิศษ...เมนเูป็ดปกักงิ และสลดักุง้มงกัร (5) 
 
พกัท ี MILLENIUM HOTEL หรอืดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม เมอืงยา่งกุง้ – เจดยีค์าบาเอ – เมอืงสเิรยีม – พระเจดยีเ์ยเลพญา (เจดยีก์ลางนํา) – พระเจดยีโ์บตะทาวน ์–  เทพ

ทนัใจ – เทพกระซบิ – ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรงุเทพฯ (B/L/-) 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากนันนําท่านร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุนึเทนิบนศรษีะท ีเจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร ภายใน
บรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็นทปีระดษิฐานพระพุทธรูปเงนิหนัก 500 
กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ่ บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถําเรยีกวา่ “มหา
ปาสาณคหูา” “ปาสาณ” แปลวา่ “หนิ” เจดยีแ์หง่นสีรา้งระหวา่งปี พ.ศ.2493-2495 โดยอนุู นายกรัฐมนตรคีนแรกของพมา่ 
สําหรับเป็นสถานทสีังคายนาพระไตรปิฎกครังท ี6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพอือทุศิเป็นกศุลเพอืใหเ้กดิความสันตสิขุแด่
มวลมนุษยต์ามความหมายของชอื “เจดยีค์าบาเอ” ซงึแปลวา่ “สนัตภิาพโลก” ทังนีมคํีารําลอืวา่อนุูสรา้งเจดยีแ์หง่นีตาม
บัญชาของชปีะขาวทแีสดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอู้นุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพธิอีาจมกีาร
เปลยีนแปลง) 
 

 



 
 
นําทา่เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม ซงึอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมอืเดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตา
ของเมอืง ซงึเมอืงนเีคยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตงัอยูร่มิฝังแมนํ่ายา่งกุง้ทเีชอืมตอ่กบัแมนํ่าอริะวด ี 
 
นําท่านชม พระเจดยีเ์ยเลพญา บนเกาะกลางนําอายุนับพันปี เป็นทสีักการะของชาวสเิรยีม ทบีรเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ 
สามารถซอือาหารเลยีงปลาดกุตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวทวีา่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทโีผลเ่หนอืผวินํา เสร็จแลว้เดนิทาง
กลบัยา่งกุง้  

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนบูฟุเฟ่ตซ์ฟีู๊ ด (7) 
 

 
 

จากนันนําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ ซงึเป็นเจดยีท์สีรา้งขนึเพอืรับพระเกศาธาตกุอ่นทนํีาไปบรรจุใน พระเจดยีช์เวดากอง 
เมอืพระเกศาธาตุได ้ ถูกอัญเชญิขนึจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้พีระเจดยีโ์บตะตองแหง่นีกอ่น พระเจดยีแ์หง่นีไดถู้ก 
ทําลายในระหว่างสงครามโลกครังท ี2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขนึมาใหม่ โดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยีท์ัวไปคอื 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้น



ไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ ไดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่ง ๆ ทมีพีุทธศาสนกิชนชาวพม่า
นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้
 
นําทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซงึชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชอืวา่ อธฐิานสงิใดจะสม
ความปรารถนา  
  

 
 
จากนันสกัการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานานกลา่ววา่นางเป็นธดิาของพญานาคทเีกดิความศรัทธาในพทุธ
ศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเนอืสตัวจ์นสนิชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซงึชาวพมา่เคารพบชูามานานแลว้ 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

21.40   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ีFD258  
23.25  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

ตงัแตก่รุป๊ทเีดนิทาง 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไฟลบ์นิจะเปลยีนเวลาขากลบัเป็น 
 

19.25   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ีFD258  
21.15  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 
 
 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออก
ตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 
 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก  
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีว ราคาไมร่วม 

ตวัเครอืงบนิ 

16 – 18 มกราคม 2563 10,999 2,500 8,599 

23 – 25 มกราคม 2563 10,999 2,500 8,599 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 10,999 2,500 8,599 

13 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 10,999 2,500 8,599 

20 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 10,999 2,500 8,599 

27 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 10,999 2,500 8,599 

05 – 07 มนีาคม 2563 9,999 2,500 7,599 

11 – 13 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

12 – 14 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

19 – 21 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

26 – 28 มนีาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

ตงัแตก่รุป๊ทเีดนิทาง 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไฟลบ์นิขากลบัจะเปลยีนเป็น 
FD258 เวลา 19.25 – 21.15 

01 – 03 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

02 – 04 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

22 – 24 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

23 – 25 เมษายน 2563 10,999 2,500 8,599 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 10,999 2,500 8,599 

07 – 09 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 8,599 

14 – 16 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 8,599 



21 – 23 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 7,599 

28 – 30 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 7,599 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆ
ถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆ
ถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทยีว

หรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ  

2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
 3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
 3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4.  หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


