
 

 

รหัสทัวร 1900065 
ทัวรพมา ยางกุง อินทรแขวน หงสาวดี 3 วัน 2 คืน (8M) 
พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทรแขวน    พระธาตุอินทรแขวน    เจดียโบตา
ทาวน    พระมหาเจดียชเวดากอง 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 

 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เคานเตอร N  ของสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจาหนาที่คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง 

10.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที ่8M336  
 ** บริการอาหารวางและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
12.10 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย  
 (เวลาทองถิ่นที่พมาจะชากวาประเทศไทย 30 นาท)ี 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมือง
หลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และมีอายุมากกวา 400 ป อยู
หางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.45 ชม.  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร เปดปกกิ่ง 
กุงแมน้ําเผา 

จากน้ันนําทานเขาชมเจดียที่ต้ังอยูใจกลางเมืองหงสา,วดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมือง
และเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของประเทศเมียนมาร พระธาตุมุเตา
(ShweMawdaw) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการยอด
เจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธิ์มาก ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะทีผ่สมผสานระหวางศิลปะ
ของพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวาเจดียชเวดา

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ่ยูเหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาวด ี– พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –   
คิ้มปูนแคมป� – พระธาตุอินทรแขวน  



 

 

กอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานทีศั่กด์ิสิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 
ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นดานลางแตยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิมและไม
แตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิสิทธิโ์ดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่
ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์ 
และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบ
เหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 
แลวนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง(Kanbawzathardi Palace) ซึ่งเพิ่งเร่ิมขุดคนและ
บูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานได
วาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน 
ผูชนะสิบทิศ นอกจากน้ียังเปนที่ประทับของ พระพี่นางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึกที่เมอืงหงสา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวติัศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมา
ใหมโดยอางอิงจากพงศาวดารและซากที่ขุดคนพบ  
จากน้ันพาทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง ค้ิ
มปูนแคมป� เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถเปนรถทองถิ่นซึ่งเปนรถบรรทุกขนาดหกลอ (เปนรถ
ประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางตอ
ประมาณ 45 นาทีก็จะถึงจุดจอดรถที่ทางขึ้นเขา หลังจากน้ันจะใชวิธีการเดินเทาตอไปเพื่อ
เขาโรงแรม(รถทุกคันจะตองมาจอดที่จุดน้ี และใชวิธีการเดินเทาขึ้นไป หากทานไหนเดินไม
ไหว สามารถจางลูกแบกได โดยราคาอยูที่การตอรองและระยะทาง)  
หลังจากน้ันนําทานสักการะพระธาตุอินทรแขวน (Kyaikhtiyo Pagoda) ซึ่งอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆสูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอน
หินกลมๆ ที่ต้ังอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตกเพราะ
พระเกศาธาตุศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยาง
สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ี
ใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถา



 

 

ผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ 
พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ 
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวนได แตตองเปน
ทองคําเปลว 100 % เทาน้ัน (เขาไปปดทองไดเฉพาะทานสุภาพบุรุษ สวนทานสุภาพสตรี 
สามรถอธิฐาน และฝากทานสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได) 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม(2) 

จากน้ันใหทานไดพักผอนตามอิสระ ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียได
ตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับทานสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 21.00 น.  ควร
เตรียมเสื้อกันหนาวหรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังขึ้นไปดวย เน่ืองจากบนพระธาตุอินทร
แขวน จะมีอากาศเย็นกวาดานลาง  

 นําทานเขาสูที่พัก YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 2 
พระธาตุอินทรแขวน – คิ้มปูนแคมป� – หงสาวดี – วดัไจคะวาย – เจดียไจปุ�น - ชเว
ตาเลียว – เจดียโบตาทาวน (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดียชเวดากอง         
(เชา / กลางวัน/ เย็น) 

04.00 น.  อรุณสวัสด์ิยามเชา ใหทานไดอิสระตามอัธยาสัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรยามเชา
สามารถซื้อได โดยบริเวณรอบๆพระธาตุอินทรแขวนจะมีชาวบานมาขายเปนชุด ราคาอยู
ที่ประมาณ 3,000 จาดดอกไมธูป-เทียน ประมาณ 300-500 จาด สามารถซื้อทําบุญ
ไดตามอัธยาสัย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
06.00 น. อําลาที่พัก นําทานเดินทางกลับ โดยน่ังรถทองถิ่นเชนเดิมเพื่อลงจากพระธาตุอินทรแขวน 

เมื่อถึงจุดจอดที่ค้ิมปูนแคมป� เพื่อเปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ พรอมนําทานเดินทางกลับ
หงสาวดีนําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย (Kyaike Kat Wine) 
สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด 
ปากกา ดินสอหรืออาหารแหงไปบริจาคที่วัดแหงน้ีไดหรือจะบริจาคปจจัย (ควรเตรียมแลก
เงินจาดไวสําหรับทาํบุญ) หรือทําบุญขาวสารก็ไดเชนเดียวกันจากน้ันนําทานชม เจดียไจปุ�น
(Kyaikpun Pagoda) สรางขึ้นในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง 4 



 

 

ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(หันพระพักตร
ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ ตาม
ตํานานเลากันวา ที่แหงน้ี สรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหคําสัตย
สาบานวาจะไมแตงงานจนช่ัวชีวิต แตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน ร่ําลือกันวาทําให
พระพุทธรูปองคที่นองสรางน้ันเกิดรอยราวขึ้นทันที  
แลวนําทานนมัสการ พระนอนยิ้มหวาน(Shwetharlyaung) พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ สรางในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาว
พมาทั่วประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา องคพระยาว 55 เมตร สูง 16 
เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพทุธไสยาสนเจาทตัจีทีย่างกุง แตก็งดงามกวาโดยพระบาทจะ
วางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! กุงแมน้ําเผา ทานละ 1 ตัว 
นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda)สรางขึ้นโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุ
พระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน โดยเจดียแหงน้ีถูก
ระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรม
ธาตุ2 องค พระพุทธรูปทอง เงิน สําริดกวา700 องค จารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใตที่ เปนตนแบบภาษาพมาภายในเจดียประดับดวย
กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
แลวนําทานเขาสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจเทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมา
และชาวไทย วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะ
มะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ จากน้ันก็ใหเอาเงินบาท หรือจาด ก็ได (แต
แนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย) ไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ จากน้ันก็
เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยไีหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
เปนขวัญถุง อีกหน่ึงใบใหหยอดตูทําบุญเสร็จแลวนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน
เพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะโดยตามตํานานเลาวา นางเปนธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา จึงรักษาศีล และไมทานเน้ือสัตวจน
เมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว วิธีการสักการะเทพ
กระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ) ใหบูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม เมื่อบูชาเสร็จแลว



 

 

ใหไปป�องปากกระซิบเบาๆ ที่ขางหูทานถึงเร่ืองที่เราจะขอพรโดยหามใหคนอ่ืนไดยินเร่ืองที่
เราขอโดยเด็ดขาดจากน้ันนําทานเยี่ยมชมและนมัสการ มหาเจดียชเวดากอง (Shwe 
Dagon Pagoda)พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศเมียนมารอายุกวาสองพันหารอย
กวาป มหาเจดียที่ใหญทีสุ่ดในเมอืงยางกุงสถานที่แหงน้ีมีลานอธิฐาน เปนจุดที่บุเรงนองมา
ขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียนไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและเปนสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระ
ประจําวันเกิดตน เพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดย
กษัตริยหลายรัชกาล องคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายใน
ประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองค บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ 
จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญประดบัอยูบนยอดบริเวณเจดีย ทานสามารถชมความ
งามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท ซอนเปนช้ันๆ งาน
ศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและ
ภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น พรอมชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัด
ตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมสามารถนําขึ้นมาได ภายหลังชาวเมียนมาร
ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีชาวเมียนมารถือวา
เปนระฆังศักด์ิสิทธิ์ ใหตีระฆัง 3 คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการจากน้ันใหทาน
ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไป 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตงั สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธงั สุวรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธัสสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปง พุทธจวีะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 
อหัง วันทามิ ตุระโต อหงั วันทาม ิธาตุโย อหงั วันทามิ สัพพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 
    *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสําเร็จ *** 
 



 

 

สรงน้ําส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ประจาํวันเกิดรอบองคเจดียชเวดากอง 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! ชาบูชาบูชิ  
  นําทานเขาสูที่พัก LOTTE HOTEL ระดับ 5 ดาว (โรงแรมใหมสุดหรูในเครือเกาหลี) 
 

วันที่ 3 
ยางกุง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางชางเผือก –  พระหินออน – 
สนามบนิ – กรงุเทพ   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 
นําทานเดินทางสักการะ พระนอนตาหวาน(ChuThatGyi) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี
ความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีดวงตาสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 
จากน้ันนําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน (Scott Market) เปนตลาดเกาแกของชาว
เมียนมาร สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยทีเ่มียนมารยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ ลักษณะ
อาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน 
เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก 
ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  **หากซื้อสิ้นคาที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดวยทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ** 
(หากวันที่เดินทางเกิดเหตุใหไมสามารถเที่ยวชมตลาดได ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรม
ไปชมหางตรงขามแทน) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
นําทานชม ปางชางเผือก (Elephant Camp) ซึ่งในประเทศไทยไมมใีหเหน็แลวในปจจบัุน 
แตที่ประเทศพมาป�าเขายังมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง ทําใหสามารถพบชางเผือกได
ชมไดเห็นกันอยูและชางเผือกน้ันตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุมบาตร 2. ผิว
เปลือกมะนาว 3. หลังโคงเหมือนคันธนู 4. หางเปนผู5. เล็บขาว แลวนําทานเขาชม วัด

วันเกิด อาทติย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว 
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมงีา ชาง 

ไมมงีา 
หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น พญานาค 



 

 

พระหินออน (White Marble) เปนพระที่สรางขึ้นจากหินออนเพียงกอนเดียว โดยใชชางผี
มือที่ดีที่สุดของประเทศพมา ปจจุบันชาวเมืองยางกุง นิยมมากราบขอพรกันมากมาย 

14.30 น. สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
16.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบิน

ที่ 8M331 
 ** บริการอาหารวางและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณา
สอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกบัเจาหนาทีก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสาย
การบิน เชนความลาชาของเที่ยวบิน 
 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 
ขาไป 8M336 BKK - RGN 10.40 – 11.25 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 
ขากลับ 8M331 RGN - BKK 16.30 – 18.15 

**ราคาทวัรไ์มร่วมทปิไกดท์อ้งถิ�น คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ทา่นละ 700 บาท/ทา่นตลอดทรปิ ** 
**คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหัวหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน  15 ทา่นขึ�นไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทางหรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 



 

 

 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน พักเด่ียว เที่ยวบิน 

07  –  09 เมษายน  2562  
(ชดเชยวันจักรี) 12,900.- 4,500.- 8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

19  –  21 เมษายน  2562 12,900.- 4,500.- 8M336 BKKRGN 10.40-11.25 
8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

28  –  30 เมษายน  2562 12,900.- 4,500.- 8M336 BKKRGN 10.40-11.25 
8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

05 – 07 พฤษภาคม 2562  12,900.- 4,500.- 8M336 BKKRGN 10.40-11.25 
8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

11 – 13 พฤษภาคม 2562 11,900.- 4,500.- 8M336 BKKRGN 10.40-11.25 
8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

19 – 21 พฤษภาคม 2562 
(ชดเชยวันวิสาขบูชา) 12,900.- 4,500.- 8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

24 – 26 พฤษภาคม 2562 12,900.- 4,500.- 8M336 BKKRGN 10.40-11.25 
8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก :: 
 
ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 5,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเครื่องบินราคา 9,900 บาท/ทาน 
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที่ 



 

 

*** กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงือ่นไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ  
แลวจึงวางมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง *** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ

เดียวกัน 
  คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
อตัราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกิน 20 กก. 
  คาธรรมเนียมวีซา 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
  ทิปไกดและคนขบัรถ ทานละ 700 บาท/ทาน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศ

คะ)  
  ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ 

แตไมไดบังคับคะ) 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
  ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 

(ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท) 
  ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมัดจําที่ น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหต ุ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 20 คนขึ้นไป 

  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลือ่นวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม 



 

 

เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

  กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


