
 
 
 
 
 
 

 
 
 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพม่า – เมอืงหงสา – พระราชวงับุเรนอง – 
เจดยีช์เวมอดอ (พระธาตมุเุตา) – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 
07.30 น. พรอ้มกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบนิ MYANMAR 

AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
10.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทยีวบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ

เรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซงึอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! เมนกูุง้แมนํ่าเผา ทา่นละ 1 ตวั 
 

 
 

จากนันนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซงึเพงิเรมิขุดคน้ และ บูรณปฏสิังขรณ์เมือปี 2533 จากซากปรักหักพังทยีัง
หลงเหลอือยู่ ทําใหส้ันนษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบันการขดุคน้ยัง
ไมเ่สร็จสนิสมบรูณ์ แตก็่พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวงัแหง่นกีวา้งใหญเ่พยีงใด  
 



 
 
นําทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์เุตา เป็นเจดยีใ์หญคู่บ่า้นคูเ่มอืงทสีงูทสีดุของหง
สาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สงิศักดสิทิธขิองพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซงึในสมัยก่อนเป็นสถานที
ประกอบพธิศีกัดสิทิธ ิกอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทังพระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมอื
ครังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ ี
จากนันนําท่านมุ่งหนา้สู่เมอืง ไจท้โีย เดนิทาง 3 ชัวโมงถงึ คมิปูนแคมป์ เชงิเขาไจท้โียหยุดพักเพอืเปลยีนรถเป็น
รถบรรทกุหกลอ้เพอืขนึบนภเูขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนปีระมาณ 35 นาท ีชมทัศนยีภาพอันสวยงามสองขา้ง
ทาง พรอ้มสัมผัสความเย็นซงึจะค่อย ๆ เย็นขนึเรือย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตุอนิทร์แขวน จากนีเดนิขนึไปจนถงึ
โรงแรมทพัีก  พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตังอยูบ่นกอ้นศลิาใหญ ่สงู 5.5 เมตร ปิดทองทังองคซ์งึตังอยู่
บนหนา้ผาอยา่งหมนิเหม ่ ดคูลา้ยวา่จะตกลงไปในหบุเหวไดทุ้กขณะพระธาตอุนิทรแ์ขวนนนัีบเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน
สงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า เป็นทมีาและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ทแีต่ง
วรรณกรรมเรอืง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 

สดุพเิศษ !! นําทา่นขนึเขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
 

 



พกัท ี KYAIKHTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากทพัีกเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 5 นาทเีท่านัน หลังอาหารคําเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุ
ตามอัธยาศัย สามารถนังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทยีนืสูพ่ระ
เจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสอืกนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองนังเพราะพนืทนัีงมคีวามเย็นมาก พระเจดยี์
องคน์เีปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทเีปิดสําหรับบรุษุเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน 
 

วนัทสีอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยมิหวาน – เจดยีไ์จปุ้่ น (พระ 4 ทศิ) – เมอืง
ยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
05.00 น. เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอธัยาศยั หรอืถวายขา้วพระพทุธมชีดุจําหน่ายบรเิวณนัน ใหท้า่น

ไดข้อพรพระธาตุอนิทรแ์ขวนอกีครัง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิูจน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุองคน์ี
ตังอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา โดยเฉพาะเมอืมองจากดา้นลา่งขนึไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบั
พระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

บนเขานีในตอนเชา้นอกจากทา่นจะไดม้าสักการะพระธาตอุนิทรแ์ขวนแลว้ ท่านยังสามารถตักบาตรพระ โดยระหวา่ง
ทางจากโรงแรมเดนิเทา้ไปทางพระธาตุท่านจะไดพ้บเห็นสามเณร พระ และแม่ชอียู่เป็นจํานวนมาก ในสว่นของของถวาย
ทา่นสามารถซอืไดจ้ากรมิทางเทา้มใีหท้า่นเลอืกตงัใสบ่าตรมากมายตามทา่นตอ้งการ 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพอืทําบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จํานวน 1,200 รปู ทนีเีราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีง
อย่างเดยีว สําหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้า่งหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสงิอนืๆ ก็สามารถนําไปไดต้ามกําลัง
ศรัทธา) สถานทแีหง่นเีป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชนัตร,ี โท และเอก จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความ
อมิบญุและอมิใจ (สงิททีางวัดตอ้งการขณะนคีอืขา้วสาร โดยทางวัดจะมกีารทําบญุบรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาท
โดยประมาณ)  
 



 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ !!! เมนกูุง้แมนํ่าเผา ทา่นละ 1 ตวั 

หลังจากนันนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทงีดงามทสีุดของเมอืงหงสาวด ีอกีทังยัง
สามารถเลอืกซอืของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปักพนืเมอืง ผา้พนืเมอืง  
 

 

ไฮไลทท์นีนีอกเหนอืจากการสกัการะพระนอนยมิหวานแลว้ ยังมจีดุชอ้ปปิงทเีป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทยีวมายังวัดแหง่น ี
อาทเิชน่ไมแ้กะสลกั หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นสีามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้
นําชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซงึบรูณะเมอื พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรูปปางประทับนังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโค
ดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพทุธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ 



พระพทุธเจา้กกสุนัธะ(ทศิตะวันออก) และพระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสสีาวพนีอ้งทอีทุศิตนใหก้ับ
พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ 
 

 
 
จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงตลาดสก็อต ซงึเป็นตลาดทใีหญท่สีดุของพม่า มสีนิคา้ของทรีะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ 
ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครอืงเงนิ เครอืงหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสรง่  
 

 
 

ตลาดสก็อต หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung San Market)  
แหล่งช็อปปิงทมีชีอืเสยีงมากทสีดุในประเทศพม่า เป็นศูนยร์วมสนิคา้นานาชนดิ สนิคา้ทวีาง
จําหน่ายมหีลากหลาย ตังแตอ่าหารพนิเมอืงและอาหารนานาชาต ิ เสอืผา้ชดุพมา่ ของทรีะลกึ 



เครอืงเงนิ, อัญมณี , พระพทุธรูปไม ้เทวรูปททํีาดว้ยไมจั้นทน,์ เครอืงลงรักปิดทอง, ถว้ยชามกงัไสจนี, เครอืงแกว้เจยีระไนแบบ
โบราณ, ผา้ไหม ไปจนถงึบรรดาสมุนไพรและของป่าหายาก สนนราคาสามารถต่อรองกันได ้หากนักท่องเทยีวคนไหนมี
ความสามารถในการต่อรองก็อาจจะไดร้าคาทถีูกลงครงึหนงึเลยทเีดยีว สนิคา้ทนัีกท่องเทยีวนยิมซอืเป็นของฝาก ของทรีะลกึก็
ไดแ้ก ่“หยก” ทขีนึชอือยา่งมากของพมา่ 
 

 
 

นําท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคูเ่มอืงของพม่า ตังอยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงย่างกุง้ 
เชอืกนัวา่เป็นมหาเจดยีท์บีรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด 
โดยเฉพาะชนืขา้งบนสุดมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซงึมทีังผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายทพีากันเทยีวชมและนมัสการทังกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคําทใีชใ้นการ
กอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีมจํีานวนมหาศาลกวา่ทองคําทเีก็บอยู่ทธีนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหา
เจดยีท์งีดงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก  
 
 
 
 

ณ วัดแห่งนียั งมีส ิงศักดิส ิทธิอืน  ๆ  อีกมากมาย
นอกเหนือจากองคเ์จดยีช์เวดากอง อกีจุดทเีป็นทนียิมนันก็คอื 
องคแ์มย่ักษ์โดยวธิกีารสกัการะนันทําไดโ้ดยการจดุบหุร ี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 
กลางวนั 

พธุ 
กลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้ง 

ไมม่งีา 
หนหูาง

ยาว หนหูางสนั พญานาค 

สถานทสํีาคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทบีุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนํา
ดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี
รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนําพระประจําวันเกดิ
ตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี Grand United Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม เมอืงยา่งกุง้ – วดัคาบาเอ – รว่มพธิเีทนิพระธาตุ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอน

ตาหวาน – สนามบนิมงิกะลาดง เมอืงยา่งกุง้ – สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนันนําทา่นรว่มพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุนึเทนิบนศรษีะท ีเจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร ภายใน
บรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลาน์และพระสารบีุตร และเป็นทปีระดษิฐานพระพุทธรูปเงนิหนัก 500 
กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ ่บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถําเรยีกวา่ “มหา
ปาสาณคหูา” “ปาสาณ” แปลวา่ “หนิ” เจดยีแ์หง่นสีรา้งระหวา่งปี พ.ศ.2493-2495 โดยอนุู นายกรัฐมนตรคีนแรกของพมา่ 
สําหรับเป็นสถานทสีงัคายนาพระไตรปิฎกครังท ี6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพอือทุศิเป็นกศุลเพอืใหเ้กดิความสนัตสิขุแด่
มวลมนุษยต์ามความหมายของชอื “เจดยีค์าบาเอ” ซงึแปลวา่ “สนัตภิาพโลก” ทังนมีคํีารําลอืวา่อนุูสรา้งเจดยีแ์หง่นตีาม
บัญชาของชปีะขาวทแีสดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอู้นุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพธิอีาจมกีาร
เปลยีนแปลง) 
 

 



จากนันนําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซงึเป็นเจดยีท์สีรา้งขนึเพอืรับพระเกศาธาตกุอ่นทนํีาไปบรรจุใน พระเจดยีช์เวดากอง 
เมอืพระเกศาธาตไุด ้ ถกูอัญเชญิขนึจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้พีระเจดยีโ์บตะตองแหง่นกีอ่น พระเจดยีแ์หง่นีไดถู้ก 
ทําลายในระหว่างสงครามโลกครังท ี2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขนึมาใหม่ โดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยีท์ัวไปคอื 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําให ้
ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ ไดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่ง ๆ ทมีพีทุธศาสนกิชนชาว
พมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้นําทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซงึชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมาก
และนยิมมาขอพร ดว้ยเชอืวา่ อธฐิานสงิใดจะสมความปรารถนา  
 

 
 
 
 
 
 
จากนันสกัการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานาน
กล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคทีเกดิความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเนอืสตัวจ์นสนิชวีติไปและได ้
กลายเป็นนัต จนเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัต ซงึชาวพม่าเคารพ
กราบไหวก้ันมานานแลว้ หากจะขอพรจะตอ้งเขา้ไปถวายนม นํา
แดง ขา้วตอก และดอกไม ้จากนันก็กระซบิขอพรกบัทา่น 
 
 
 
นําท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซงึเป็นพระทมีคีวามสวยงามทสีุด มขีนตาทงีดงาม พระบาทมภีาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกบัศลิปะของไทยทปีระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที
งดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  
 



 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ..บฟุเฟ่ตช์าบ ู
 

 
 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
 

16.30 น.  นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ี8M331  (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
18.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

*รายการทัวรอ์าจมกีารปรับเปลยีน เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทังนทีางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลัก* 

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 

เครอืงบนิ 
04 – 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 12,999 2,500 9,999 

17 – 19 เมษายน 2563 8,999 2,500 5,999 

24 – 26 เมษายน 2563 10,999 2,500 6,999 



01 – 03 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 12,999 2,500 9,999 

02 – 04 พฤษภาคม 2563 12,999 2,500 6,999 

03 – 05 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 7,999 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

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

06 – 08 มถินุายน 2563 9,999 2,500 6,999 

12 – 14 มถินุายน 2563 9,999 2,500 6,999 

13 – 15 มถินุายน 2563 8,999 2,500 5,999 

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

26 – 28 มถินุายน 2563 9,999 2,500 6,999 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา) 12,999 2,500 9,999 

11 – 13 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

18 – 20 กรกฎาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

26 – 28 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิ ร.10) 10,999 2,500 7,999 

07 – 09 สงิหาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 สงิหาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

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

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

04 – 06 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

05 – 07 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

12 – 14 กนัยายน 2563 8,999 2,500 5,999 

18 – 20 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 



19 – 21 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

25 – 27 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

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

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทพีกัอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ 

กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลง
อตัราคา่บรกิาร เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ 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 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีว

หรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพือทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุด
บญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทังหมด 

ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยนิดีทีจะชําระค่าบรกิารเพิมจากการทีมี
นักทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว
เครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครืองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และ

รวมกนัทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่
ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดั

จํานวน  



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 
 

 


