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วันแรก กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง -  ทาอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองยางกุง - หง

สาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียชเวมอดอว - พระมหาเจดยีมเุตา - ไจทีโย - คิมปูน

แคมป - พระธาตุอินทรแขวน 

06.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคานเตอร 8 สายการบิน     

THAI LION AIR โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 

08.20 น.  นําทานเหินฟาสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน SL200  

09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย 

นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวด ีซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเมื่อป 

2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้

เปนพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ 

แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด 

นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เปนเจดีย

ใหญคูบานคูเมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับวาเปน 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งในสมัยกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ 

กอนออกศึกของ        บูรพกษัตริย ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจา

บุเรงนองดวย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง

ประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทานมุงหนาสูเมือง ไจทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปนูแคมป เชิงเขาไจทีโยหยุดพกั

เพื่อเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกหกลอเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจทีโย ใชเวลาเดินทางจากบริเวณ

นี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง พรอมสัมผัสความเย็นซึ่งจะ

คอย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึง

โรงแรมที่พัก  พระธาตุอินทรแขวน เปนองคเจดียขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญ สูง 

5.5 เมตร ปดทองทั้งองคซึ่งตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหม  ดูคลายวาจะตกลงไปใน

หุบเหวไดทุกขณะพระธาตุอินทรแขวนนี้นับเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ

พุทธศาสนิกชนชาวพมา เปนทีม่าและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 2534 

มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรมเรื่อง “เจาจันทรผมหอม” นิราศพระธาตุอินทรแขวน 

จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเทานั้น หลัง

อาหารค่ําเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตได

ตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจทีโย 

ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมี

ความเย็นมาก พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับบุรุษเปดถึงเวลา  

20.00 น. เทาน้ัน  

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

พักที่  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL  

                                            *หรือระดับเทียบเทา* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจคะวาย - พระเจดียไจปุน - พระพุทธ

ไสยาสนชเวตาเลียว - วัดเจาทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน – ชอปปงตลาดสก็อต - 

พระมหาเจดียชเวดากอง 

05.00 น. เชิญทานนมัสการ พระธาตอุนิทรแขวน หรอืใสบาตรตามอัธยาศยั หรือถวายขาวพระ

พุทธ       มชีุดจําหนายบริเวณนั้น ใหทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครั้ง 

ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ี

ตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึ้นไปก็ดู

คลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอนิทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปน

อัศจรรยเจดีย 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางกลับตามเสนทางเดิมมุงหนาสู เมืองหงสาวดี ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกของ

อาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเกาแกกวา 400 ป ชมวัดและโบราณสถานที่สําคัญใน

หงสาวด ี 

นําทานเดินทางตอเพื่อไปยัง วัดไจคะวาย เพ่ือทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร 

จํานวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใสบาตรขาวสวยเพียงอยางเดียว สําหรับอาหารทาง

ชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนําไปไดตาม

กําลังศรัทธา) สถานที่แหงนี้เปนโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และ

เอก จากนั้นนําทานเดินทางตอ ดวยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดตองการขณะนี้

คือขาวสาร โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ 1,000 บาท

โดยประมาณ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

นําชม พระเจดียไจปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ

ทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) 

กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธเจากกุ

สันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยสี่สาวพี่นอง

ที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะ

กับบุรุษเพศ  

หลังจากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนพระนอนที่งดงามที่สุด

ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปกพื้นเมือง 

ผาพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานชม วัดเจาทัตจี หรือ วัดพระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามที่สุด มี

ขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับ

ศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาที่งดงามมีขนาดความยาว

ขององค 70 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทาน ชอปปงตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่ระลึก

มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝมือ เชน 

ผาปูโตะ ผาโสรง   

นําทานชม พระมหาเจดยีชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตั้งอยูบริเวณ

เนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เชื่อกันวาเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ

ชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผูคนชาว

พมาและชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืน

อยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา ทองคําที่ใชในการกอสรางซอมแซมพระมหา

เจดียแหงนี้มีจํานวนมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและ

นับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพร

กอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมี

พระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา

พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 



 
คาํไหวพระมหาเจดยีชเวดากอง 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปง 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 

พธุ

กลางคนื พฤหสับด ี ศกุร เสาร 

สตัว

สญัลกัษณ ครฑุ เสอื สงิห 

ชาง

มงีา 

ชางไมมี

งา 

หนูหาง

ยาว 

หนู

หาง

สัน้ พญานาค 

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

พักที่  IBIS HOTEL / PACIFIC HOTEL / GRAND UNITED HOTEL 

หรือระดับเทียบเทา 

วันที่สาม เมืองสิเรียม - พระเจดียเยเลพญา - พระเจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - 

เจดียคาบาเอ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร 

เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปนเมืองทา

ของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมฝงแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี  

นําทานชม พระเจดียเยเลพญา บนเกาะกลางน้ําอายุนับพันป เปนที่สักการะของชาว

สิเรียม ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญนับ

รอย ๆ ตัวที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวน้ํา เสร็จแลวเดินทางกลับยางกุง 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

นําทานสักการะ พระหินออน (เจาดอจี) ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินออนที่มี

ขนาดใหญที่สุดในพมามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยชางชาวเมือง

มัณฑะเลย ซึ่งถือวาเปนชางฝมือดีที่สุดของพมา  

 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําชม พระเจดียโบตะทาวน ซึ่งเปนเจดียที่สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่

นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได

นํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงนี้กอน พระเจดียแหงนี้ไดถูก ทําลายใน

ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม โดยมีความแตกตาง

กับพระเจดียทั่วไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไป

ภายในได โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหว

มองเห็นไดชัดเจน สวนผนังใตฐานเจดีย ไดนําทองคําและของมีคาตาง ๆ ที่มี

พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย มาจัดแสดงไว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมา

ขอพร ดวยเชื่อวา อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา   

จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานกลาววานางเปนธิดา

ของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเปนอยางแรงกลา ไมยอมกินเนื้อสัตว

จนสิ้นชีวิตไปและไดกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพบูชามานานแลว 

หลังจากนั้นนําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดียคาบาเอ เปน

เจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัล

ลานและพระสารีบุตร และเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายใน

อาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน สรางเปนลักษณะ

คลายถ้ําเรียกวา “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลวา “หิน” เจดียแหงนี้สรางระหวางป 

พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา สําหรับเปนสถานที่สังคายนา

พระไตรปฎกครั้งที่ 6 ในป พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศเปนกุศลเพื่อใหเกิดความ

สันติสุขแดมวลมนุษยตามความหมายของชื่อ “เจดียคาบาเอ” ซึ่งแปลวา “สันติภาพ



 

โลก” ทั้งนี้มีคําร่ําลือวาอูนุสรางเจดียแหงนี้ตามบัญชาของชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริย

และขอรองใหอูนุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  

(ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง  

20.45 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที ่SL207  

22.45 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความ

ประทับใจ 

ตัง้แตกรุปวนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 เปนตนไปไฟลทขากลบัจะเปนเวลา 

19.25 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที ่SL207  

21.25 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความ

ประทับใจ 

 

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

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้กอน

ทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

 

 

 



 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํกวา

11ป) 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํกวา

11ป) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไม

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 สงิหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888 

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

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

24 – 26 สงิหาคม 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 

ตัง้แตกรุปวนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 เปนตนไปไฟลทขากลบัจะเปนเวลา 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 



 
**ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอทาน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบรษิัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง 

 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

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

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1.  นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 

วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

 



 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ

เลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 

และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ

ดังนี ้

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 

100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอย

ละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ

แลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการ

นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน

มัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 



 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัท

จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน

ละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่

สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 


