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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง –  ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – เมอืงย่างกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจ้คะวาย 
– พระราชวงับเุรงนอง – วดัมหาเจดยี ์– น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า – พระธาตุอนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

 
04.00  พรอ้มกันที� สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบนิ AIR ASIA โดยมีเจา้หนา้ที�

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
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07.30  นําท่านเหนิฟ้าสู่ เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพม่าโดยเที�ยวบนิ FD251  
08.00  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสัมภาระ

เรยีบรอ้ย 

นําท่านเดนิทางสูเ่มือง หงสาวด ีซึ�งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง นํา

ท่านเดนิทางตอ่เพื�อไปยัง วดัไจค้ะวาย เพื�อทําบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที�นี�เรา

จะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีงอย่างเดยีว สําหรบัอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้่างหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายส ิ�ง

อื�นๆ ก็สามารถนําไปไดต้ามกําลังศรทัธา) สถานที�แห่งนี�เป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั �นตร,ี โท และ

เอก (สิ�งที�ทางวัดตอ้งการมากที�สุดขณะนี�คือขา้วสาร โดยการทําบุญบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาท
โดยประมาณ) 
 

 
จากนั�นนําท่านชม พระราชวงับเุรงนอง ซ ึ�งเพิ�งเร ิ�มขดุคน้ และ บรูณปฏสิังขรณ์เมื�อปี 2533 จากซากปรักหักพังที�
ยังหลงเหลืออยู่ ทําใหสั้นนษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี�เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีุเรงนอง ปัจจุบัน
การขดุคน้ยังไม่เสรจ็ส ิ�นสมบรูณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว่้าบรเิวณของพระราชวังแห่งนี�กวา้งใหญ่เพยีงใด 
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นําท่านสู ่วดัมหาเจดยี ์เป็นเจดยีอ์งใหญ่สงูเดน่ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืง ฐานเป็นรปูทรงปิรามดิแปด
เหลี�ยม ตัวของเจดมีลีักษณะเป็นฐานทรงแปดเหลี�ยมสขีาว ซอ้นกันสูง 9 ชั �น สว่นบนเป็นองคเ์จดยี์ฐานทรงกลมสี
ทอง ตามประวัตเิล่าว่า พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวเ้จดยี์นี�ไวเ้พื�อบรรจุพระเขี�ยวแกว้ที�ไดม้าจากศรลัีงกา 
ลักษณะหนา้ตาของเจดยี์นี� คลา้ยกับ “เจดยีภ์ูเขาทอง” พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวท้ี�กรุงศรอียุธยาเมื�อคราว
เสยีกรุง 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนกูุง้แมนํ่�าเผาทา่นละ 1 ตวั (1) 

นําท่านมุ่งหนา้สู่เมือง ไจ้ทโีย เดนิทาง 3 ชั�วโมงถงึ คมิปูนแคมป์ เชิงเขาไจท้ีโยหยุดพักเพื�อเปลี�ยนรถเป็น

รถบรรทุกหกลอ้เพื�อขึ�นบนภูเขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี�ประมาณ 35 นาท ีชมทัศนยีภาพอันสวยงาม

สองขา้งทาง พรอ้มสมัผัสความเย็นซึ�งจะคอ่ย ๆ เย็นขึ�นเรื�อย ๆ เดนิทางจนเกือบถงึพระธาตุอนิทรแ์ขวน จากนี�เดนิ

ขึ�นไปจนถงึโรงแรมที�พกั  พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตั �งอยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิด

ทองทั �งองคซ์ึ�งตั �งอยู่บนหนา้ผาอย่างหมิ�นเหม่  ดคูลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทรแ์ขวนนี�

นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า เป็นที�มาและแรงบันดาลใจของกวีซไีรส ์ปี 

พทุธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ที�แต่งวรรณกรรมเรื�อง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นริาศพระธาตุอนิทรแ์ขวน  

 

 
 

สุดพเิศษ !! นําทา่นขึ�นเขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
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พกัที� KYAIKHTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากที�พักเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 10 นาทเีท่านั �น หลังอาหารคํ�าเชญิท่านไปนมัสการ

พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั�งสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ

ระเบยีงที�ยื�นสูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสื�อกันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองนั�งเพราะพื�นที�

นั�งมคีวามเย็นมาก พระเจดยี์องคน์ี�เปิดตลอดคนืแตป่ระตูเหล็กที�เปิดสําหรบับุรษุเปิดถงึเวลา  20.00 น. เท่านั �น  

 

วนัที�สอง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีช์เวมอดอว ์(พระมหาเจดยีม์ุเตา) – พระพุทธไสยาสนช์
เวตาเลยีว – พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น – เจดียเ์จ๊าทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – ชอ้ปปิ� งตลาดสก็อต – พระมหา
เจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

 
05.00  เชญิท่านนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืใส่บาตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพุทธ มีชุดจําหน่ายบรเิวณ

นั �น ใหท้่านไดข้อพรพระธาตุอนิทรแ์ขวนอกีครั �ง ถ่ายรปู และชมทัศนยีภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิูจน์ความมหัศจรรย์
ว่าพระธาตุองคน์ี�ตั �งอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื�อมองจากดา้นล่างขึ�นไปก็ดูคลา้ยกับ
ลอยอยู่เหนอืหนา้ผา ราวกับพระอนิทรน์ําไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดยี ์

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

เดนิทางกลับตามเสน้ทางเดมิมุ่งหนา้สู่ เมอืงหงสาวด ีซ ึ�งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที�มี

อายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที�สําคัญในหงสาวด ี 

นําท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกว่า พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บา้นคู่เมืองที�สูง

ที�สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ�งใน

สมัยก่อนเป็นสถานที�ประกอบพธิีศักด ิ�สทิธิ� ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิ์มอญหรอืพม่า 

รวมทั �งพระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมื�อครั �งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ใน

หงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี�  
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หลังจากนั�นนําท่านนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนที�งดงามที�สดุของเมอืงหงสาวด ีอีกทั �ง

ยังสามารถเลือกซื�อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพื�นเมอืง ผา้พื�นเมอืง     
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นําชม พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซ ึ�งบรูณะเมื�อ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับนั�งโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระ

สมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนอื) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้

โกนาคม์ (ทศิใต)้ พระพทุธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสี�

สาวพี�นอ้งที�อุทศิตนใหกั้บพระพทุธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบรุษุเพศ  

 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 
 

 
 

นําท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซ ึ�งเป็นพระที�มีความสวยงามที�สดุ มขีนตาที�งดงาม พระบาทมี

ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึ�งแตกต่างกับศลิปะของไทยที�ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็น

ศลิปะพม่าที�งดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

นําท่าน ชอ้ปปิ� งตลาดสก็อต ซึ�งเป็นตลาดที�ใหญ่ที�สุดของพม่า มีสนิคา้ของที�ระล ึกมากมาย อาทิ อัญมณี 

ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก เครื�องเงนิ เครื�องหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสรง่  
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ตลาดสก็อต หรอืเรียกอีกอย่างว่า ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung San 

Market)  แหล่งช็อปปิ�งที�มีชื�อเสียงมากที�สุดในประเทศพม่า เป็นศูนย์รวมสนิคา้นานา

ชนิด สนิคา้ที�วางจําหน่ายมีหลากหลาย ตั �งแต่อาหารพิ�นเมืองและอาหารนานาชาต ิ 

เสื�อผา้ชุดพม่า ของที�ระลกึ เครื�องเงนิ, อัญมณี , พระพุทธรูปไม ้เทวรูปที�ทําดว้ยไม ้

จันทน,์ เครื�องลงรกัปิดทอง, ถว้ยชามกังไสจนี, เครื�องแกว้เจยีระไนแบบโบราณ, ผา้ไหม 

ไปจนถึงบรรดาสมุนไพรและของป่าหายาก สนนราคาสามารถต่อรองกันได ้หาก

นักท่องเที�ยวคนไหนมีความสามารถในการต่อรองก็อาจจะไดร้าคาที�ถูกลงครึ�งหนึ�งเลย

ทีเดยีว สนิคา้ที�นักท่องเที�ยวนยิมซื�อเป็นของฝาก ของที�ระลกึก็ไดแ้ก่ “หยก” ที�ข ึ�นชื�อ

อย่างมากของพม่า 

 

 
 

นําท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคู่เมืองของพม่า ตั �งอยู่บรเิวณเนินเขาเชยีงกุตระ 

เมอืงย่างกุง้ เชื�อกันวา่เป็นมหาเจดยีท์ี�บรรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสุดของพระเจดยี ์

มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื�นขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึ�งมีทั �ง
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ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาตมิากมายที�พากันเที�ยวชมและนมัสการทั �งกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย 

โดยกล่าวขานกันว่า ทองคําที�ใชใ้นการก่อสรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี�มีจํานวนมหาศาลกว่าทองคําที�เก็บ

อยู่ที�ธนาคารชาตอัิงกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยี์ที�งดงามมากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก  

(สถานที�สําคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที�บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํา

ดอกไมธ้ปูเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดยี์ชเวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมีและสริมิงคล 

นอกจากนี�รอบองคเ์จดยี์ยังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั �งแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรง

นํ�าพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ 

ณ วัดแห่งนี�ยังมีส ิ�งศักดิ�ส ิทธิ�อื�น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากองค์
เจดยีช์เวดากอง อกีจุดที�เป็นที�นยิมนั �นก็คอื องคแ์ม่ยักษ์โดยวธิกีารสกัการะนั�น
ทําไดโ้ดยการจุดบหุรี� 1 มวน ใหกั้บองคแ์ม่ยักษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรื�องหนา้ที�
การงาน 
 
 

                                                     คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ 

พธุ

กลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์

ชา้งมี

งา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว 

หนหูาง

ส ั�น พญานาค 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ พเิศษ...เมนูเป็ดปกักิ�ง และสลดักุง้มงกัร (5) 

พกัที� MILLENIUM HOTEL หรอืดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สาม เมอืงย่างกุง้ – เจดยีค์าบาเอ – เมอืงสเิรยีม – พระเจดยีเ์ยเลพญา (เจดยีก์ลางนํ �า) – พระเจดียโ์บตะ
ทาวน ์–  เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 
(B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากนั�นนําท่านร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตุขึ�นเทนิบนศรษีะที� เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม สูง 34 
เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสารบีุตร และเป็นที�ประดษิฐาน
พระพทุธรปูเงนิหนัก 500 กโิลกรมั ภายในอาณาบรเิวณเจดยี์ยังมหีอ้งประชมุใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สรา้ง
เป็นลักษณะคลา้ยถํ�าเรยีกว่า “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หนิ” เจดยี์แห่งนี�สรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-
2495 โดยอูนุ นายกรฐัมนตรคีนแรกของพม่า สําหรบัเป็นสถานที�สังคายนาพระไตรปิฎกครั �งที� 6 ในปี พ.ศ.2497-
2499 และเพื�ออุทศิเป็นกุศลเพื�อใหเ้กดิความสันตสิุขแด่มวลมนุษย์ตามความหมายของชื�อ “เจดยี์คาบาเอ” ซึ�ง
แปลว่า “สนัตภิาพโลก” ทั �งนี�มคํีารํ�าลอืว่าอูนุสรา้งเจดยีแ์ห่งนี�ตามบญัชาของชปีะขาวที�แสดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้ง
ใหอู้นุทํานุบํารงุพระพทุธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้รว่มพธิอีาจมีการเปลี�ยนแปลง) 
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นําท่าเดนิทางสู่ เมอืงสเิรียม ซึ�งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื�อเดนิทางถงึสเิรยีม ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ�งเมืองนี�เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั �งอยู่รมิฝั�งแม่นํ�าย่างกุง้ที�

เชื�อมตอ่กับแม่นํ�าอริะวด ี 

 

นําท่านชม พระเจดยีเ์ยเลพญา บนเกาะกลางนํ�าอายุนับพันปี เป็นที�สักการะของชาวสเิรยีม ที�บรเิวณท่าเทียบ

เรอืบนเกาะ สามารถซื�ออาหารเลี�ยงปลาดกุตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวที�ว่ายวนเวยีนใหเ้ห็นครีบหลังที�โผล่เหนือ

ผวินํ�า เสร็จแลว้เดนิทางกลับย่างกุง้  

 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนบูฟุเฟ่ตซ์ฟีู๊ ด (7) 

 

 
 

จากนั�นนําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซ ึ�งเป็นเจดยี์ที�สรา้งขึ�นเพื�อรบัพระเกศาธาตุก่อนที�นําไปบรรจุใน พระเจดยี์ช

เวดากอง เมื�อพระเกศาธาตุได ้ถกูอัญเชญิขึ�นจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ี�พระเจดยี์โบตะตองแห่งนี�ก่อน พระ

เจดยีแ์ห่งนี�ไดถ้กู ทําลายในระหว่างสงครามโลกครั �งที� 2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึ�นมาใหม่ โดยมีความแตกต่าง

กับพระเจดยี์ทั�วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์ีโครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระ

บรมธาตุไวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดยี์ ไดน้ําทองคําและ

ของมีคา่ตา่ง ๆ ที�มีพทุธศาสนกิชนชาวพม่านํามาถวายแก่องคพ์ระเจดยี์ มาจัดแสดงไว ้

นําท่านสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึ�งชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื�อว่า อธฐิาน

สิ�งใดจะสมความปรารถนา  
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จากนั�นสกัการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี� ยะ ตามตํานานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคที�เกิดความ

ศรทัธาในพทุธศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกนิเนื�อสตัวจ์นสิ�นชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพ

บชูามานานแลว้ 

ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้  
21.40   นําท่านเหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ เที�ยวบนิที� FD258  
23.25  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

ต ั�งแตก่รุ๊ปที�เดนิทาง 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไฟลบ์นิจะเปลี�ยนเวลาขากลบัเป็น 
 

19.25   นําท่านเหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ เที�ยวบนิที� FD258  
21.15  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก  

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเด ี�ยว 

ราคาไมร่วม 
ต ั�วเครื�องบนิ 

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 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งก่อนทําการออก
ต ั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
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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 

ต ั�งแตก่รุ๊ปที�เดนิทาง 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไฟลบ์นิขากลบัจะเปลี�ยนเป็น 
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 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไม่เชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ้ ี�ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
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กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํ �ามนัที�ยงัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
 ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ค่าภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% 
 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทต่อทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที�เหลือทั �งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ ือว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

 
 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ีชื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
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2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมด 

ทั�งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เช่น 
การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ ิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซ่ีา  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ ิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือ
เดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั �น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใด  ๆแทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิ�น และรวมกันทุกชิ�น

ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมีขนาดบรรจภัุณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ�นไปบนเครื�องบนิดงันี� แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใส่กระเป๋า
ตดิตัวถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก่ 

 3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่มกีารจํากัดจํานวน  
 3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
 3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4.  หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
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