
 

 

รหัสทัวร ZET1901874 

ทัวรพมา ยางกุง หงสา อินทรแขวน เลสโก ธรรมะสวัสด ี
3 วัน 2 คืน (8M) 
น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นเขา   พักอินทรแขวน 1 คืน 
สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพมา 
ขอพระเทพทันใจ   ชอปปم�งตลาดสกอต 

รวมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เจดียคาบาเอ 
เต็มอ่ิมบุฟเฟ�ตซีฟู�ด กุงแมน้ําเผา เปดปกกิ่งและสลัดกุงมังกร 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองยางกุง – เมืองหงสา – 
พระราชวังบุเรนอง – เจดียชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเชาไฟฟ�า – พระ
ธาตุอินทรแขวน (-/L/D) 

07.30  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออกประตู 6 เคาว
เตอรสายการบิน MYANMAR AIRWAY โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.40   นําทานเหินฟ�าสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน 8M336 (บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

11.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซึ่ง
อยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว (1)  
 

 
 



 

 

จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเม่ือป 
2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ี
เปนพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ 
แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด  
นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เปน
เจดียใหญคูบานคูเมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับวาเปน 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งในสมัยกอนเปนสถานที่ประกอบพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้ง
พระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณ
กัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี กเ็คยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี  
 

 
 

สุดพิเศษ !! นําทานขึน้เขาดวยกระเชาไฟฟ�า ใชเวลาประมาณ 10 นาที 
 



 

 

 
 

พักที่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ  หองอาหารของโรงแรม (2) 
 



 

 

 
 
จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเทาน้ัน หลัง
อาหารคํ่าเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนต
ไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจที
โย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นที่
น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับบุรุษเปด
ถึงเวลา  20.00 น. เทาน้ัน 
 

วนัที่สอง พระธาตุอินทรแขวน – ตักบาตรพระสงฆวัดไจคะวาย – พระนอนย้ิมหวาน – 
เจดียไจปุ�น (พระ 4 ทิศ) – เมืองยางกุง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดียชเวดา
กอง (B/L/D) 

05.00  เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขาว
พระพุทธมีชุดจําหนายบริเวณน้ัน ใหทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครั้ง ถายรูป 
และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูได



 

 

อยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึ้นไปก็ดูคลายกับ
ลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปนอัศจรรย
เจดีย 

 

 
 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเขาสู วัดไจคะวาย เพื่อทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร จํานวน 
1,200 รูป ที่น้ีเราจะใสบาตรขาวสวยเพียงอยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะ
จัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวายสิ่งอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปไดตามกําลัง
ศรัทธา) สถานที่แหงน้ีเปนโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก 
จากน้ันนําทานเดินทางตอ ดวยความอ่ิมบุญและอ่ิมใจ (สิ่งที่ทางวัดตองการขณะนี้คือ
ขาวสาร โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ 1,000 บาท
โดยประมาณ)  
 



 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร … พิเศษ !!! เมนูกุงแมนํ้าเผา ทานละ 1 ตัว 
(4) 
หลังจากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนพระนอนที่งดงาม
ที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปก
พื้นเมือง ผาพ้ืนเมือง  
 



 

 

 
ไฮไลทที่น้ีนอกเหนือจากการสักการะพระนอนยิ้มหวานแลว ยังมีจุดชอปปم�งที่เปน

จุดดึงดูดนักทองเที่ยวมายังวัดแหงน้ี อาทิเชนไมแกะสลัก หิน หยก และผาถุงลายพมา 
ตลาดแหงน้ีสามารถตอราคา และใชเงินไทยได 
 

 



 

 

นําชม พระเจดียไจปุ�น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ัง
โดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไป
ทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) 
พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) 
สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและ
สาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ  
นําทาน ชอปปم�งตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่ระลึก
มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝมือ 
เชน ผาปูโตะ ผาโสรง   
 

 
 
นําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตั้งอยู
บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เชื่อกันวาเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด 



 

 

โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมี
ทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน
และกลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา ทองคําที่ใชในการกอสราง
ซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมีจํานวนมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูที่ธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
 

ณ วัดแหงน้ียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากองคเจดียชเวดา
กอง อีกจุดที่เปนที่นิยมน้ันก็คือ องคแมยักษโดยวิธีการสักการะน้ันทําไดโดยการจุด
บุหร่ี 1 มวน ใหกับองคแมยักษพรอมอธิฐานขอในเรื่องหนาท่ีการงาน 
 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุ
โย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัส
สะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร 
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สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอ
พรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยัง
มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
น้ําพระประจําวนัเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูเปดักกิ่ง/สลัดกุงมังกร (5) 
พักที่ TRYP HOTEL / GRAND UNITED HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองยางกุง – วัดคาบาเอ – รวมพิธีเทินพระธาตุ – เจดียโบตาทาวน – เทะ

ทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนย้ิมหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบิน
สุวรรณภูมิ (B/L/-) 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
หลังจากน้ันนําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดียคาบาเอ 
เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระ
โมคคัลลานและพระสารีบุตร และเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 
กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน 
สรางเปนลักษณะคลายถํ้าเรียกวา “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลวา “หิน” เจดีย
แหงน้ีสรางระหวางป พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา 
สําหรับเปนสถานที่สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 6 ในป พ.ศ.2497-2499 และเพื่อ
อุทิศเปนกุศลเพ่ือใหเกิดความสันติสุขแดมวลมนุษยตามความหมายของชื่อ “เจดียคา
บาเอ” ซึ่งแปลวา “สันติภาพโลก” ทั้งน้ีมีคํารํ่าลือวาอูนุสรางเจดียแหงน้ีตามบัญชาของ
ชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริยและขอรองใหอูนุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (ชวงเวลาใน
การเขารวมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําชม พระเจดียโบตะทาวน ซึ่งเปนเจดียที่สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุ
กอนที่นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ 
ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดียแหงน้ีไดถูก ทําลาย
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม โดยมีความ
แตกตางกับพระเจดียทั่วไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคน
เดินเขาไปภายในได โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบ
ไหวมองเห็นไดชัดเจน สวนผนังใตฐานเจดีย ไดนําทองคําและของมีคาตาง ๆ ที่มี
พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย มาจัดแสดงไว  
นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยม
มาขอพร ดวยเช่ือวา อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  
 



 

 

 
 
จากน้ันสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเม๊ียะ ตามตํานานกลาววานางเปนธิดา
ของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเปนอยางแรงกลา ไมยอมกินเน้ือสัตว
จนสิ้นชีวิตไปและไดกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพบูชามานานแลว 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟ�ตซีฟู�ด (7) 
นําทานชม เจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามที่สุด 
มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตาง
กับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาที่งดงามมีขนาด
ความยาวขององค 70 เมตร  
 



 

 

 
 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง  

16.30   นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ 8M331  (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

18.15  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

************************************************************* 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ/เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

เคร่ืองบิน 
10 – 12 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
11 – 13 ตุลาคม 2562 11,999 2,500 8,999 
12 – 14 ตลุาคม 2562 12,999 2,500 9,999 
17 – 19 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
19 – 21 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
24 – 26 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
25 – 27 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
26 – 28 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,999 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 10,999 2,500 7,999 
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999 
07 – 09 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 7,999 
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999 
14 – 16 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999 
21 – 23 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999 
28 – 30 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999 
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 10,999 2,500 7,999 
05 – 07 ธันวาคม 2562 11,999 2,500 8,999 
06 – 08 ธันวาคม 2562 11,999 2,500 8,999 
13 – 15 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
14 – 16 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
20 – 22 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
21 – 23 ธนัวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
26 – 28 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
27 – 29 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 9,999 



 

 

28 – 30 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 9,999 
29 – 31 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 10,999 
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999 
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999 
09 – 11 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 
10 – 12 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 
11 – 13 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999 

 
**ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัว

ทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1.  นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

 
 
 



 

 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา 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 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 
ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่อง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


