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ไฮไลทท์วัร ์
สกัการะ 3ใน 5มหาบชูาสถานศกัดิส์ทิธิ ์ท ีช่าวพมา่เคารพนบัถอื 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง  - พระธาตุอนิแขวน พระธาตุมุเตา ท าบุญใสบ่าตรกบัพระสงฆแ์ละสามเณร 

ที ่วดัไจค้ะวาย - ไหวพ้ระขอพร 4ทศิ ชมพระราชวงับุเรงนอง ไหวพ้ระนอนอนัศกัดิส์ทิธิ ์พระพุทธ

ไสยาสนช์เวตาเลยีว  - ไหวพ้ระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- ขอพรกบัเทพทนัใจ เทพกระซบิ   

พเิศษ !! เมนูกุง้แมน่ า้เผา + น ัง่กระเชา้ขึน้พระธาตุอนิแขวน 1เทีย่ว 

แถมฟร ี!! โสรง่พมา่ ใสพ่รอ๊พถา่ยรูป 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6

ปี ไมเ่สรมิ

เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

24-26 มกราคม 63 10,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 

5,000฿ 

3,500 

25-27 มกราคม 63 10,888 3,500 

31มกราคม-2กุมภาพนัธ ์63 11,888 3,500 

1-3 กุมภาพนัธ ์63 11,888 3,500 

14-16 กุมภาพนัธ ์63 11,888 3,500 

21-23 กุมภาพนัธ ์63 11,888 3,500 

28กุมภาพนัธ-์1มนีาคม 63 11,888 3,500 

29กุมภาพนัธ-์2มนีาคม 63 11,888 3,500 

6-8 มนีาคม 63 11,888 3,500 

7-9 มนีาคม 63 11,888 3,500 

13-15 มนีาคม 63 11,888 3,500 

14-16 มนีาคม 63 11,888 3,500 

20-22 มนีาคม 63 11,888 3,500 

21-23 มนีาคม 63 11,888 3,500 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- เจดยีช์เวมอดอร ์- พระธาตุอนิทรแ์ขวน      

04.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE303 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

08.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน มงิกาลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลังอาหารน าท่านเขา้ชม พระธาตุ ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่

คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรือ 



 

พระธาตุมุเตา(ShweMordore)  เจดีย์ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองที่ส าคัญของเมืองหงสาวดี 

เป็นมหาเจดยีเ์กา่แกย่าวนานกวา่ 2,000 ปี ตัง้อยู่กลางเมอืงหงสาวด ี  พม่าเรยีกพระธาตุมุเตา

ว่า ‘ชเวมอดอ’พระธาตุมุเตามหาพระเจดียอ์งค์ทีม่ีความโดดเด่นเพราะเป็นเจดียท์ีม่ีลักษณะ

แบบมอญ มฉัีตรแบบเรยีบๆและมอีงคร์ะฆังของเจดยีม์ลีักษณะแคบเรยีว ภายนอกหุม้ดว้ยทอง

จังโก ้ภายในเป็นอฐิกลวง  ในส่วนบรเิวณรอบๆองคเ์จดยี ์ก็มพีระพุทธรูปหลายองคใ์หก้ราบ

ไหว ้ซึง่มลีักษณะศลีปะของมอญผสมกับศลิปะของพม่ามคีวามสวยงามดูแปลกตา มอีาคาร

ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมของพม่าผสมตะวันตกใหดู้ นอกจากนี้ที่ดา้นหนึ่งของเจดียก์็ยังมี

พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ ทีเ่ก็บโบราณวัตถุตา่งๆใหช้ม  พระธาตุมุเตาแห่งนี้ได ้ กลายเป็น 1 ใน 5 สิง่

ศักดิส์ทิธิข์องพม่าทีม่ผีูค้นทัง้คนพม่าและคนไทยเดนิทางมาสักการบชูาเป็นจ านวนมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวน   

เดนิทางถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ ซึง่เป็นจุดส าหรับท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ า

เสน้ทางชนิดเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้  ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปูนแคม้ป์

ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  

พเิศษสดุ น าทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานพีระธาตุ ใชเ้วลาประมาณ  10 นาท ีใหท้่าน

ไดสั้มผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน   **หมายเหต ุใน

กรณีกระเชา้ปิดหรือมเีหตุสุดวสัิยจากธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทฯจะเปลีย่นเป็น

ขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณี**  

จากนัน้น าท่านชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตุอนิทรแ์ขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden 

Rock) แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ 

สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาอย่าง หมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามัก

ยนืกรานวา่ไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าให ้

หนิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือ่ยไปตามคตกิารบชูา พระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนา 

พระธาตุอนิทร์แขวนนี้ใหถ้ือเป็นพระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวง

สวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีต่ความสขุ

ความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ   อสิระตามอัธยาศัยหรือท่าน

สามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต ่(พระเจดยีอ์งคน์ี้ เปิดตลอด

คนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสาหรับสภุาพบรุุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยี ์เปิดถงึเวลา 22.00น. สว่น

สุภาพสตรี สามารถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้สามารถเตรียมแผ่นทองค า

ไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) 



 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ:ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่รัง้เดยีว 

หมายเหตุ:โรงแรมบนพระพระธาตุอนิทร์แขวน สรา้งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึน้ไปกราบ

นมัสการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจ ากัด แต่

สะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพัดลม เนื่องจากบนเขามอีากาศเย็นสบาย   

*กรณีกระเป๋าใบใหญ่-กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1คืน เพื่อน าตดิตัวไป

ส าหรับใชด้า้นบนพระธาติอินแขวนเนื่องจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสัมภาระซึง่จะมี

คา่ใชจ่้ายตามขนาดกระเป๋า(ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร) ควรเตรยีม

เสือ้กันหนาวหรอืกันลมหรอืผา้หม่ผา้พันคอ เนื่องจากดา้นบนพระธาตอุนิทรแ์ขวนอากาศเย็น 

 

วนัทีส่อง     พระธาตุอนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – พระราชวงับุเรงนอง - พระพุทธ

ไสยาสนช์เวตาเลยีว - เจดยีไ์จปุ๊่ น    

เชา้ อรุณสวสัดิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิทรแ์ขวน 

กจิกรรมนี้ไม่ไดบ้ังคับนะคะ ส าหรับอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย

ราคาอาหารเริม่ตน้ชดุละ 3,000-10,000จ๊าต  ดอกไมธู้ปเทยีนเริม่ตน้ชดุละ 2,000จ๊าต ท าบญุ

ตามอัธยาศัย  

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นอ าลาที่พักออกเดนิทางกลับ เปลี่ยนน่ังรถ ถงึ คมิปุนแคม้ป์เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ เดนิทางสูก่รุงหง-สาวด ีซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณที่

ยิง่ใหญ่และอายุมากกว่า400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.จากนั้นน าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า1,000 รูป ที่ วัดไจค้ะวาย 

สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด

ปากกาดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นี้ได ้ จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และบัลลังกผ์ึง้ 

(KanbawzaThardi Palace) พระราชวังบเุรงนองถูกคน้พบเมือ่ปี 2533 ชาวบา้นในเมอืงพะโค

ไดขุ้ดพบไมสั้กถูกเผาใตด้นิ จึงแจง้ใหร้ัฐบาลพม่าเขา้มาตรวจสอบอายุของเสาไมซ้ึง่มอีายุ

ในช่วงพระเจา้นันทบุเรงขึน้ครองราชยห์ลังจากพระเจา้บุเรงนองสนิพระ-ชนม ์ในช่วงนัน้ศัตรู

พวกชาวยะไขแ่ละตองอยูกทัพเขา้มาตเีมอืงหงสาวดีและเผาจนย่อยยับ ทีส่ าคัญพบหลักฐาน

ชือ่เมอืงขึน้ต่างๆ สลักไวอ้ยู่บนเสาท าซึง่ตรงตามประวัตศิาสตรข์องเหล่าเมอืงขึน้ในสมัยพระ

เจา้บุเรงนองหรอืผูช้นะสบิทศิ จงึท าใหท้างพม่ามั่นใจว่าบรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังบเุรง

นอง จึงขุดเอาซากเสาขึน้มาเพื่อสรา้งเลียนแบบทับแนวพระราชวังของเดมิโดยใหม้ีความ

เสมอืนจรงิทัง้หมด โดยแบ่งเป็นอาคารสองส่วนหลักๆคอื กามโบสะตาหร ิหรือ กัมโพชธานี 

เป็นสถานทีเ่อาไวว้า่ราชการ และสว่นที ่2คอื บัลลังกผ์ึง้ ใชเ้ป็นสถานทีบ่รรทม และมเีสาไมสั้ก

ทีถู่กคน้พบหลายตน้โชวภ์ายในใหเ้ขา้ชม 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ:กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1ตวั ** 

บา่ย นมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่

สวยงามทีส่ดุในพม่า องคพ์ระมคีวามยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธ

ไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่่างกุง้เท่าไหร่ แต่ความงามนัน้สวยงามกวา่ โดยพระบาทนัน้จะวางเหลือ่ม

พระบาทครับ  ซึง่จะเป็นลักษณะทีไ่ม่เหมอืนกับพระนอนของไทยเรา แต่เป็นศลิปะทีส่วยงาม

อีกแบบที่น่าสนใจ  พระนอนชเวตาเลียว นับเป็นพุทธบูชาศักดิส์ทิธิ ์เป็นอันดับสองรองจาก 



 

พระธาตุชเวมอดอร ์(ไจทม์ุเตา) ของเมอืงหงสาวด ี จากนัน้น าชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น(Kyaik Pun 

Buddha) พระพุทธรูปปางประทับน่ัง โดยรอบทัง้ 4ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโค

ดม สัมมาสมพุทธเจา้ (หันพระพักตร์ไปทางทศิเหนือ) กับ พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค์ 

สรา้งโดย 4 สาวพี่นอ้ง ทีอุ่ทศิตน ใหก้ับพระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และ

สาบานตน ไม่ขอ้งแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป

แตง่งาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ีน าท่านชมและนมัสการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศ

พม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่าง

กุง้ มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าพระเจดีย์นี้ไดร้ับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลาย

รัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้

สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาด

ใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบ

ดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่น

หนึ่งของพุทธเจดีย์ลว้นมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษ

พยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาว

พม่า ช่วยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืวา่

เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอัญมณี

ทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไปเชน่สเีหลอืง,สนี ้า

เงนิ,สสีม้,สแีดงเป็นต ้

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Jasmine Palace  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เจดีย์โบตะทาวน์ - พระเทพทนัใจ - เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี - 

สนามบนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

จากนั้นสักการะ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botahtaung Pagoda) หมายถงึ ทหาร 1,000 นาย 

โดยมีความเชือ่เล่ากันมาต่อๆ กันว่าเมื่อประมาณ 2,000ปีที่แลว้ พระเจา้โอกะลาปะกษัตรยิ์

มอญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารรีกิธาต)ุทีอ่ันเชญิมา

จากอนิเดยีเพือ่น าไปบรรจุไวท้ี ่มหาเจดยีช์เวดากอง และทรงบรรจุเสน้พระเกศาธาตไุว ้1 เสน้ 

ในเจดยีน์ี้ วันเวลาผ่านไป ไดม้กีารบูรณะซ่อมแซมเจดยีผ์ลจากความเสยีหายในสงครามโลก

ครัง้ที ่2 ซึง่ปรากฎว่าไปพบของมคี่าหลายอย่างภายในเจดยี ์จงึสรา้งโครงสรา้งใหม่โดยให ้

ฐานเจดีย์มีช่องซกิแซกคลา้ยเขาวงกต ภายในสีทองอร่ามสวยงาม และน าวัตถุโบราณจัด

แสดง อกีทัง้น าพระเกศาธาตมุาบรรจุในมณฑปครอบแกว้ใสใจกลางเจดยีอ์กีดว้ย  

จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาว

ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารสกัการะ เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี บูชาดว้ยดอกไม ้ผลไมด้ว้ยมะพรา้ว กลว้ยนากสี

แดง เป็นเครื่องเซ่นสังเวย เพราะถอืว่า ป็นผลไมม้งคล เป็นสัญลักษณ์ของความอดุมสมบรูณ์

เจรญิงอกงามของชวีติ(มขีายบรเิวณวัด) จากนัน้น าเงนิแบง้กอ์ะไรก็ไดไ้ปใสม่อืของเทพทันใจ 

2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บไวเ้พื่อความสริมิงคลจากนัน้ ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยแีคน่ี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว    

จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า“อะ

มาดอวเ์มีย๊ะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนา

อย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพ

กราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การ

บูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ การเครพบูชาเทพกระซบิ อะ

มาดอว์เมี๊ ยะ:จะบูชาดว้ยน ้านมขา้วตอก และ ผลไม ้และกระซบิเพื่อขอพรท่าน พระพุทธ

ไสยาสน์เจาทัตย ี(Chauk Htat Gyi pagoda) หรือทีค่นไทยมักเรยีกว่า พระตาหวาน ตัง้อยู่ที่

ถนนชเวกองเต็ง เมอืงต าเว เนื่องมาจาก มขีนตาทีง่อนงาม และมดีวงตาเป็นแกว้(ส่ังผลติจาก

ประเทศญี่ปุ่ น) ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งราว 70,000 ดอลลาร ์ถอืเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่

อันเป็นทีเ่คารพอันดับหนึง่ในย่างกุง้ เป็นพระนอนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า มคีวามยาวกวา่ 

70 เมตร บรเิวณพระบาทมภีาพวาด ลายลักษณ์ธรรมจักร ขา้งละองค ์ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระ

บาท และลอ้มดว้ย รูปมงคล 108 ประการ แสดงถงึโลกทัง้ 3 คือ เครื่องหมาย 59 ประการ

แสดงถงึอากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการแสดงถงึสัตวโลกและ เครื่องหมาย 28 ประการ

แสดงถงึสังขารโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานมงิกาลาดง  



 

11.20 น. เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทยเทีย่วบนิที ่WE302 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหตุ :อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่น

ตกลงเดนิทาง จ่ายคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าจอง ค่าทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั

โดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทัก่อนท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไม่สามารถ

รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ 

✓ ทีพั่ก 2คนื พักหอ้งละ  2-3ท่าน   

✓ อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ)  

✓ บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่งๆ  

✓ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น  

✓ คา่มัคคเุทศก ์ 

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30กก.  

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทคา่รักษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตาม

เงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไม่ครอบคลมุประกันสขุภาพ) 

✓ รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิตามรายการ    

*คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้*   

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ  

× คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

× คา่ซักรดี  

× คา่สัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.)  

× คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว   

× คา่ภาษีการบรกิาร  3%   

× ภาษีมูลคา่เพิม่  7%,  

× นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,  

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หวัหนา้ทวัร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น 

เง ือ่นไขในการจอง 

มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่

ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ

การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 



 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจ

ปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื 

การยกเลกิการจอง 

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื 

ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้  

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ท่านช าระเงนิค่าจอง และหรือ ค่าทัวรแ์ลว้ ถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัท

แลว้ 

❖ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับท่านไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ข

ได ้ 

❖ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อ

จลาจล อุบัตเิหตุ และอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้

ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง 

ๆ   

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ

มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

❖ หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ผูจั้ด

ถอืว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจาก

คา่ใชจ่้ายทีท่่านไดจ่้ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ 

ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

❖ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่

จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

❖ การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข

กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิ

คา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  



 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  

 

 


