
 

 

รหัสทัวร ZET1900872 
ทัวรพมา ยางกุง หงสา สิเรียม อินทรแขวน 3 วนั 2 คืน (FD) 
 

วัดไจคะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย ไจทีโย คิมปูนแคมป� พระธาตุอินทรแขวน เจดีย
ชเวมอดอว พระมหาเจดียมุเตา พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว พระเจดียไจปุ�น เจดียเจาทัตจี 
พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียคาบาเอ พระเจดียเยเลพญา พระเจดียโบตะทาวน เทพทันใจ 
เทพกระซิบ ชอปปم�งตลาดสก็อต 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  ทาอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองยางกุง – หง

สาวดี – วัดไจคะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย – พระธาตุอินทรแขวน 
(-/L/D) 

04.00  พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 1 เคานเตอร 1-2 สายการบิน 
AIR ASIA โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน 

07.15  นําทานเหินฟ�าสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน FD251  
08.00  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมือง รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย 
นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง นําทานเดินทางตอเพ่ือไปยัง วัดไจคะวาย เพ่ือทําบุญใส
บาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที่น้ีเราจะใสบาตรขาวสวยเพียง
อยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวาย
ส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา) สถานท่ีแหงน้ีเปนโรงเรียนสอน
พระพุทธศาสนานักธรรมช้ันตรี, โท และเอก (ส่ิงท่ีทางวัดตองการมากที่สุดขณะน้ีคือ
ขาวสาร โดยการทําบุญบริจากขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 
จากน้ันนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเม่ือป 
2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ี
เปนพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จส้ินสมบูรณ 
แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด 

 



 

 

 
 

นําทานสู วัดมหาเจดีย เปนเจดียองใหญสูงเดนตระหงานอยูทางทิศตะวันตกของเมือง 
ฐานเปนรูปทรงปรามิดแปดเหล่ียม ตัวของเจดีมีลักษณะเปนฐานทรงแปดเหลี่ยมสีขาว 
ซอนกันสูง 9 ช้ัน สวนบนเปนองคเจดียฐานทรงกลมสีทอง ตามประวัติเลาวา พระเจา
บุเรงนองทรงไดสรางไวเจดียน้ีไวเพ่ือบรรจุพระเข้ียวแกวท่ีไดมาจากศรีลังกา ลักษณะ
หนาตาของเจดียน้ี คลายกับ “เจดียภูเขาทอง” พระเจาบุเรงนองทรงไดสรางไวท่ีกรุงศรี
อยุธยาเม่ือคราวเสียกรุง 

 



 

 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว (1) 

นําทานมุงหนาสูเมือง ไจทีโย เดินทาง 3 ช่ัวโมงถึง คิมปูนแคมป� เชิงเขาไจทีโยหยดุ
พักเพ่ือเปล่ียนรถเปนรถบรรทุกหกลอเพ่ือข้ึนบนภูเขา ไจทีโย ใชเวลาเดินทางจาก
บริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง พรอมสัมผัสความ
เย็นซ่ึงจะคอย ๆ เย็นข้ึนเร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน จากน้ีเดิน
ข้ึนไปจนถึงโรงแรมที่พัก  พระธาตุอินทรแขวน เปนองคเจดียขนาดเล็ก ต้ังอยูบนกอน
ศิลาใหญ สูง 5.5 เมตร ปดทองท้ังองคซึ่งต้ังอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหม  ดูคลายวา
จะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะพระธาตุอินทรแขวนน้ีนับเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา เปนท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป 
พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรมเร่ือง “เจาจันทรผมหอม” นิราศ
พระธาตุอินทรแขวน 

พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเทา  
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ  หองอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

จากท่ีพักเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเทาน้ัน หลัง
อาหารค่ําเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนต
ไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจที
โย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพ้ืนที่
น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับบุรุษเปด
ถึงเวลา  20.00 น. เทาน้ัน  

 
 

 
 
สุดพิเศษ !! นําทานข้ึนเขาดวยกระเชาไฟฟ�า ใชเวลาประมาณ 10 นาที 

 
วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน – เมืองหงสาวดี – เจดียชเวมอดอว(พระมหาเจดียมุเตา) – พระ

พุทธไสยาสนชเวตาเลียว – พระเจดียไจปุ�น – เจดียเจาทัตจี (พระนอนตาหวาน) – 
พระมหาเจดียชเวดากอง – เมืองยางกุง (B/L/D) 

05.00  เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขาวพระ
พุทธ       มีชุดจําหนายบริเวณน้ัน ใหทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกคร้ัง 
ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ี
ต้ังอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางข้ึนไปก็ดู
คลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปน
อัศจรรยเจดีย 



 

 

 

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

เดินทางกลับตามเสนทางเดิมมุงหนาสู เมืองหงสาวดี ซ่ึงเปนเมืองหลวงเกาแกของ
อาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายุเกาแกกวา 400 ป ชมวัดและโบราณสถานที่สําคัญใน
หงสาวดี  
นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เปนเจดีย
ใหญคูบานคูเมืองท่ีสูงที่สุดของหงสาวดี นับวาเปน 1ใน5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงในสมัยกอนเปนสถานที่ประกอบพิธี
ศักด์ิสิทธ์ิ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมท้ัง
พระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณ
กัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี  

 



 

 

 
 

หลังจากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
ของเมืองหงสาวดี อีกท้ังยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปกพ้ืนเมือง 
ผาพ้ืนเมือง     

 

 
                 



 

 

 
 

นําชม พระเจดียไจปุ�น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ัง
โดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไป
ทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) 
พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) 
สรางโดยส่ีสาวพ่ีนองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง
และสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว (4) 
 



 

 

 
 

นําทานชม เจดียเจาทัตจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเปนพระท่ีมีความสวยงามที่สุด มี
ขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตาง
กับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาที่งดงามมีขนาด
ความยาวขององค 70 เมตร  

 



 

 

 
 

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ต้ังอยู
บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เช่ือกันวาเปนมหาเจดียท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด 
โดยเฉพาะช้ืนขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมี
ทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายที่พากันเท่ียวชมและนมัสการทั้งกลางวัน
และกลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา ทองคําที่ใชในการกอสราง
ซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมีจํานวนมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูท่ีธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
(สถานท่ีสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลาน
อธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทาน
สามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจาก
องคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพ่ือเสริมสราง
บารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระ



 

 

ประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา
พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

ณ วัดแหงน้ียังมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากองคเจดียชเวดา
กอง อีกจุดที่เปนที่นิยมน้ันก็คือ องคแมยักษโดยวิธีการสักการะน้ันทําไดโดยการจุด
บุหร่ี 1 มวน ใหกับองคแมยักษพรอมอธิฐานขอในเร่ืองหนาท่ีการงาน 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 
พุธ
กลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห 

ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน พญานาค 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟ�ตโรงแรมนานาชาติ/ซีฟู�ด กุง หอย 

ปู ปลา ซาซิมิ (5) 
พักที่ SHANGRI-LA HOTEL / GRAND MERCURE HOTEL  ระดับ 5 ดาวหรือ

เทียบเทา 
 



 

 

 
 
วันที่สาม เมืองยางกุง – เจดียคาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดียเยเลพญา (เจดียกลางน้ํา) – 

พระเจดียโบตะทาวน –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ชอปปم�งตลาดสก็อต – ทาอากาศ
ยานมิงกาลาดง – ทาอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
หลังจากน้ันนําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุข้ึนเทินบนศรีษะท่ี เจดียคาบาเอ 
เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระ
โมคคัลลานและพระสารีบุตร และเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 
กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน 
สรางเปนลักษณะคลายถ้ําเรียกวา “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลวา “หิน” เจดีย
แหงน้ีสรางระหวางป พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา 
สําหรับเปนสถานท่ีสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 6 ในป พ.ศ.2497-2499 และเพ่ือ
อุทิศเปนกุศลเพ่ือใหเกิดความสันติสุขแดมวลมนุษยตามความหมายของช่ือ “เจดียคา
บาเอ” ซึ่งแปลวา “สันติภาพโลก” ทั้งน้ีมีคําร่ําลือวาอูนุสรางเจดียแหงน้ีตามบัญชาของ
ชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริยและขอรองใหอูนุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (ชวงเวลาใน
การเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
 



 

 

 
 
นําทาเดินทางสู เมืองสิเรียม ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร เม่ือ
เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเปนเมืองทาของ
โปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํายางกุงที่เช่ือมตอกับแมน้ําอิระวดี  
นําทานชม พระเจดียเยเลพญา บนเกาะกลางน้ําอายุนับพันป เปนที่สักการะของชาว
สิเรียม ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเล้ียงปลาดุกตัวขนาดใหญนับ
รอย ๆ ตัวท่ีวายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวน้ํา เสร็จแลวเดินทางกลับยาง
กุง  
 

 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟ�ชาบู (7) 

จากน้ันนําชม พระเจดียโบตะทาวน ซ่ึงเปนเจดียที่สรางข้ึนเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ี
นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญข้ึนจากเรือ ได
นํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดียแหงน้ีไดถูก ทําลายใน
ระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณข้ึนมาใหม โดยมีความแตกตาง
กับพระเจดียท่ัวไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไป
ภายในได โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหว
มองเห็นไดชัดเจน สวนผนังใตฐานเจดีย ไดนําทองคําและของมีคาตาง ๆ ท่ีมี
พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย มาจัดแสดงไว 
 

 
 
นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยม
มาขอพร ดวยเช่ือวา อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา  
  



 

 

 
 
จากน้ันสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานกลาววานางเปนธิดา
ของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเปนอยางแรงกลา ไมยอมกินเน้ือสัตว
จนส้ินชีวิตไปและไดกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพบูชามานานแลว 
นําทาน ชอปปم�งตลาดสก็อต ซ่ึงเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของท่ีระลึก
มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย งานฝมือ 
เชน ผาปูโตะ ผาโสรง  
 

 



 

 

 
 
 

ตลาดสก็อต หรือเรียกอีกอยางวา ตลาดโบยกออง
ซาน (Bogyoke Aung San Market)  แหลงช็อปปم�ง
ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศพมา เปนศูนยรวมสินคา
นานาชนิด สินคาที่วางจําหนายมีหลากหลาย ต้ังแต
อาหารพ้ินเมืองและอาหารนานาชาติ  เส้ือผา  ของท่ี
ระลึก เคร่ืองเงิน, อัญมณี , พระพุทธรูปไม เทวรูปที่ทํา
ดวยไมจันทน, เคร่ืองลงรักปดทอง, ถวยชามกังไสจีน, เคร่ืองแกวเจียระไนแบบ
โบราณ, ผาไหม ไปจนถึงบรรดาสมุนไพรและของป�าหายาก สนนราคาสามารถ
ตอรองกันได หากนักทองเท่ียวคนไหนมีความสามารถในการตอรองก็อาจจะไดราคาที่
ถูกลงคร่ึงหน่ึงเลยทีเดียว สินคาท่ีนักทองเที่ยวนิยมซ้ือเปนของฝาก ของท่ีระลึกก็ไดแก 
“หยก” ที่ข้ึนช่ืออยางมากของพมา 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง  

19.25   นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินที่ FD258  
21.15  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
ต้ังแตกรุปท่ีเดินทาง 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป ไฟลบินจะเปล่ียนเวลากลับเปน 
21.40   นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินที ่FD258  
23.25  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

************************************************************* 
*รายการทัวรอาจมีการปรับเปล่ียน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง 
ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก* 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ/เด็ก  
พักหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียว ราคาไมรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 9,999 
05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 9,999 
18 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 9,999 
01 – 03 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,500 8,999 
08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999 
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999 
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999 
22 – 24 พฤศจิกายน 
2562 12,999 3,500 9,999 

23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999 
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 12,999 3,500 9,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน



 

 

ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
หมายเหตุ : ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1.  นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ี

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ี
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 



 

 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน  



 

 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี แบตเตอร่ี
สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 
3.3 แบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึน

เคร่ืองในทุกกรณี 
4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 

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


