
 

 

 

 

พมา่ สายบญุ 3วนั2คนื 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถิุนายน - เดอืนสงิหาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สกัการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพมา่ 

ชมเยเลพญาเจดยีก์ลางน า้ – น ัง่กระเชา้ขึน้อนิทรแ์ขวน 

ขอพรเทพทนัใจ - วดัไจค้ะวาย - พระราชวงับุเรงนอง - วดัมหาเจดยี ์

เจดยีช์เวมอดอว ์– พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว – พระเจดยีไ์จปุ๊่ น 

เจดยีเ์จา๊ทตัจ ี- พระมหาเจดยีช์เวดากอง – พระเจดยีโ์บตะทาวน ์- ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต 

พเิศษ!! กุง้แมน่ า้เผา บุฟเฟ่ตช์าบู 
 



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง –  สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้ ประเทศพม่า – หง
สาวด ี– วดัไจค้ะวาย – พระราชวงับุเรงนอง – วดัมหาเจดยี ์– พระธาตุอนิทรแ์ขวน 

04.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร1) ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้

หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวก 

 
07.15  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ FD251 

08.00  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง 
รับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่เมือง หงสาวด ีซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 80 
กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง น าท่านเดนิทางต่อเพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบุญใส่

บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอย่างเดียว 
ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้่างหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถน าไปได ้
ตามก าลังศรัทธา) สถานทีแ่ห่งนี้เป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก  
(สิง่ที่ทางวัดตอ้งการมากที่สุดขณะนี้คือขา้วสาร โดยการท าบุญบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 
บาทโดยประมาณ) 

 

 
 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขุดคน้ และ บูรณปฏสัิงขรณ์เมื่อปี 2533 จาก
ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าใหสั้นนษิฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระ

เจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคน้ยังไม่เสร็จสิน้สมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว่้าบรเิวณของ
พระราชวังแห่งนี้กวา้งใหญ่เพยีงใด 

 



 

 

 

 

 
 

น าท่านสู่ วดัมหาเจดยี ์เป็นเจดียอ์งใหญ่สูงเด่นตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ฐานเป็น

รูปทรงปิรามดิแปดเหลี่ยม ตัวของเจดีมีลักษณะเป็นฐานทรงแปดเหลี่ยมสีขาว ซอ้นกันสูง 9 ชัน้ 
สว่นบนเป็นองคเ์จดยีฐ์านทรงกลมสทีอง ตามประวัตเิล่าว่า พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวเ้จดยีน์ี้ไว ้
เพือ่บรรจุพระเขีย้วแกว้ทีไ่ดม้าจากศรลีังกา ลักษณะหนา้ตาของเจดยีน์ี้ คลา้ยกับ “เจดยีภ์ูเขาทอง” 

พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวท้ีก่รุงศรอียุธยาเมือ่คราวเสยีกรุง 
 

 



 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
น าท่านมุ่งหนา้สู่เมือง ไจท้โีย เดนิทาง 3 ช่ัวโมงถึง คมิปูนแคมป์ เชงิเขาไจท้ีโยหยุดพักเพื่อ
เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อขึน้บนภูเขา ไจท้ีโย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี้ประมาณ 35 

นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสัมผัสความเย็นซึง่จะค่อย ๆ เย็นขึน้เรื่อย ๆ 
เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตุอนิทร์แขวน จากนี้เดินขึน้ไปจนถงึโรงแรมที่พัก  พระธาตุอนิทรแ์ขวน 
เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผา

อย่างหมิน่เหม่  ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอนิทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี 
พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ต่งวรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นริาศพระธาตุอนิทร์

แขวน   **สุดพเิศษ !! น าทา่นขึน้เขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท*ี* 
 

 
 

พกัที ่YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากที่พักเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพียง 5 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค ่าเชญิ
ท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะนมัสการ

กลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์จท้ีโย ควรเตรียมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม 
หรือผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นที่น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน์ี้เปิดตลอดคืนแต่

ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรับบุรุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เท่านัน้ 
 
วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีช์เวมอดอว(์พระมหาเจดยีม์ุเตา) – พระพุทธ

ไสยาสนช์เวตาเลยีว – พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น – เจดยีเ์จ๊าทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – พระมหา
เจดยีช์เวดากอง – เมอืงยา่งกุง้ 

05.00  เชญิท่านนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขา้วพระพุทธมีชุด

จ าหน่ายบรเิวณนั้น ใหท้่านไดข้อพรพระธาตุอนิทร์แขวนอีกครัง้ ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ 
พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั ้งอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา 
โดยเฉพาะเมื่อมองจากดา้นล่างขึ้นไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทร์น าไป

แขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์
 

 



 

 

 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางกลับตามเสน้ทางเดมิมุ่งหนา้สู ่เมอืงหงสาวด ีซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญ

โบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่ส าคัญในหงสาวดี น าท่านนมัสการ 
เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกว่า พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คู่บา้นคู่เมอืงทีส่งูทีสุ่ด
ของหงสาวด ีนับว่าเป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่

ในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สทิธิ์ ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์
มอญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง

สพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้  
 

 



 

 

 

 

หลังจากนั้นน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว หรือ พระนอนยิม้หวาน เป็นพระ
นอนที่งดงามทีสุ่ดของเมอืงหงสาวด ีเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มคีวามยาว 181 ฟตุ สงู 50 ฟตุ สรา้ง
โดยพระเจา้เมงกะตปิะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพุีทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระ

บาทเหลื่อมพระบาทอีกทั ้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลัก ผา้ปักพื้นเมือง ผา้
พืน้เมอืง     

 

 
                 

น าชม พระเจดีย ์ไจ๊ปุ่ น  ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศ
ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศ
ตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรา้งโดยสี่สาวพี่นอ้งที่อุทิศตนใหก้ับ
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
 

 
 

น าท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระที่มีความสวยงามทีสุ่ด มพีระพักตร์
และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแกว้พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้น

กันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยที่ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที่งดงามมีขนาด
ความยาวขององค์ 70 เมตร  น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย ์ชเวดากอง  พระมหาเจดีย์
คู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกุตระ เมืองย่างกุง้ เชือ่กันว่าเป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด 
โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึง่มีทัง้ผูค้นชาว
พม่าและชาวต่างชาตมิากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาด

สาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มจี านวนมหาศาล
กว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ที่ธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ี่งดงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ของโลก  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต  ิ
อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ 
พุธ

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์
สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา 
หนูหาง
ยาว 

หนูหางส ัน้ พญานาค 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่IBIS Styles Yangon Stadium หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงย่างกุง้ – เมอืงสเิรยีม – พระเจดยีเ์ยเลพญา (เจดยีก์ลางน า้) – พระเจดยีโ์บตะทาวน ์
–  เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต – สนามบนิมงิกาลาดง – สนามบนิดอน
เมอืง – กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าเดนิทางสู่ เมอืงสเิรยีม ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมื่อเดนิทางถงึสเิรียม 
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้อยู่

รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ทีเ่ชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวด ี 
น าท่านชม พระเจดยีเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสเิรียม ที่

บรเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวทีว่่ายวนเวยีน
ใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผล่เหนือผวิน ้า เสร็จแลว้เดนิทางกลับย่างกุง้  
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ตช์าบ ู
จากนัน้น าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดียท์ี่สรา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตุกอ่นที่น าไปบรรจุ
ใน พระเจดียช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได  ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ี่พระ

เจดียโ์บตะตองแห่งนี้กอ่น พระเจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และไดรั้บ
การปฏสัิงขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยีท์ั่วไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์ี

โครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นได ้



 

 

 

 

เขา้มากราบไหวม้องเห็นไดชั้ดเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์ ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ที่มี
พุทธศาสนกิชนชาวพม่าน ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้
 

 
 

น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ย
เชือ่ว่า อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา  
  

 
 

จากนัน้สักการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาค

ที่เก ิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตไปและได ้
กลายเป็นนัต จนเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ หากจะขอ
พรจะตอ้งเขา้ไปถวายนม น ้าแดง ขา้วตอก และดอกไม ้จากนัน้ก็กระซบิขอพรกับท่าน 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สดุของพม่า มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิ
อัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก เครือ่งเงนิ เครื่องหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง  

 



 

 

 

 

 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
21.40   น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD258  
23.25  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 
 

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

*รายการทัวรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 

ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก* 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

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

11 – 13 มถิุนายน 2563 8,999 2,500 5,999 

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

13 – 15 มถิุนายน 2563 9,999 2,500 6,999 

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

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

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



 

 

 

 

27 – 29 มถิุนายน 2563 9,999 2,500 6,999 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
12,999 2,500 9,999 

05 – 07 กรกฎาคม 2563 

(วนัเขา้พรรษา) 
10,999 2,500 7,999 

10 – 12 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

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

17 – 19 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

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

24 – 26 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

01 – 03 สงิหาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

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

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

14 – 16 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 

22 – 24 สงิหาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

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

29 – 31 สงิหาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นื

มดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิ
เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั 
โดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 

 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ 
กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 
หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 
 

 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   
 ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 
ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรดี มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอ

เจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท า

เรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน
การช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไขการ
คนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมด   



 

 

 

 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไม่มวีีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่

มไิดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการ

บนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านั้น  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารอง
สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้
ไม่มกีารจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องได ้

ไม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 


