
 

 

รหัสทัวร FIN1903789 
ทัวรพมา พมาเทีย่วฟน อ่ิมบุญ สกัการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธ์ิ 
3 วัน 2 คืน (FD) 
ยางกุง   หงสาฯ   เจดียชะเวมอดอร   วัดไจคะวาย   พระราชวังบุเรงนอง 
เมืองไจไท   พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)   วัดไจปุ�น 
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว   วัดพระหินออน   เจดียชะเวดากอง   สิเรียม 
พระเจดียเยเลพญา   เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ 
พระนอนเจาทัตจ ี  วัดงาทัตจี   รานหยก 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียชะเวมอดอร -  
 วัดไจคะวาย - พระราชวังบุเรงนอง – เมืองไจไท –  
 พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  

04.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคานเตอรเช็คอิน
สายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) โดยมีเจาหนาที ่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 
 **หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที  

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่น่ัง
ได ที่นั่งอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเครื่องบินไดใน
คณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

07.30 น.  บินลัดฟ�าสู เมืองยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) 
เที่ยวบินที่ FD251 **ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง** 

08.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา (เวลา
ทองถิ่นชากวาไทย 30 นาทีกรุณา
ป รับนาฬิกาของท  าน เป น เวลา
ทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทาน
เดินทางสู เมืองหงสาวด ีหรือเมืองพะ
โค(Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที ่สุดของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยู
ห างจากเมืองยางกุ ง ระยะทาง 80 

กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.) จากน้ันนําทานชม เจดียชเว  -มอดอร 
หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ 



 

 

ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาว
พมา นําาทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ ่งชาวมอญและชาวพมาเชื ่อกนัวาเปนจุดที่
ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของ เจดีย
องคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้ 
นไป) ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ี เปน
ศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดีย
สูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที ่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรง
บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาลตกลงมายังพื้น
ลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์โดยแท และสถานที่แหงน้ี ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะ
พระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้น
ครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุม หน่ึง
ขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุงมังกร + เปดปกก่ิง  
นําทานกราบพระขอพร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ ตักบาตรพระสงฆ
กวา 1,000 รูป อีกทั ้งวัดน้ี ยังเปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและ
สามเณรอีกดวย จากน้ันนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง (KanbawzaThardi 
Palace) ซึ่งเพิ่ งเ ร่ิมข ุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมือง ป  พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานได
วาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจา
บุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะ
สิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณ
กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอง
ตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแก
พม า แต ปจจ ุบัน พระราชวังแห ง น้ีได  เหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ 



 

 

ขึน้มาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร จากน้ันนํา  ทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ ้มปูนแคมปซึ ่งเปนจุดสําหรับทําการ
เปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุ
อินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางจากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1  ช่ัวโมง  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไป

ปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษ
เขาไปปดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลว
ราคาเร่ิมตน 2,000 จาต/ชุด** 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Yoyolae Hotel  หรือเทียบเทาบนพระธาตุอินทรแขวน 
โรงแรมบนพระธาต ุอินแขวน สร างเพ ื่อความสะดวกสบายเพ ื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือน
เมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บาง
โรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือก
หรือรีเควสโรงแรมได 
 

วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจปุ�น - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – วัดพระหินออน –  
 เจดียชะเวดากอง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวง
ที่เกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจาก
เมืองยางกุง ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.) นําทาน
ขอพร สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ณ วัดไจปุ�น เปนวัดที่สรางเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ขนาดใหญ 4 องค หันพระพักตรไปทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่
พระองค จากนั้นนําทานชม พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shwethalyaung 
Buddha)มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิปปะ ใน 



 

 

พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลื่อมพระบาทตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน 
ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งกอนพระพุธรูปองคนี้ถูกปลอยให
ทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐทามกลางป�ารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เมื่อ
อังกฤษสรางทางรถไฟสายพมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากนั้นในป พ.ศ. 2491 
หลังพมาไดรับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสีและปดทองใหม จน
กลายเปนพระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาท ิ
ไมแกะสลัก ไมจันทรหอม ผาปกพื้นเมือง ผาพิมพเปนรูปตางๆ ไวเปนของฝากได
อีกดวย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตัว 
 

  
 

นําทานเดินทางกลับ เมืองยางกุง จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดพระหินออน พระหิน
ขาวนี้สรางจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไมมีตําหนิ สูง 37 ฟุต 
กวาง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เปนพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถขวาบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร และศรีลังกายกขึ้นหันฝ�าพระหัตถออกจากองค 
หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง จากนั้นนําทานชม พระมหา
เจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา (1 ใน 



 

 

5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพมา) เปนเจดียทองคําที่งดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง 
มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 
2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูนํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดย
ชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการ
กอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี้มากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูใน
ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับ
รอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 
เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืน
อยางไมขาดสาย ณ ที่แหงนี้มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปน
ความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ 
ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให
ประชาชนมากราบไหวบูชา 
 
 ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคพระมหาเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล เปนจุดสําคัญของพระ
มหาเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแหงน้ี เปนจุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออก
รบ จึงไดรับสมญานามวาผู ชนะสิบทิศ นอกจากนี ้รอบองคเจดีย ยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
น้ําพระประจําวันเกิดตน เพ่ือความสิริมงคลแกชีวิต 

 
 
 
 
 
 

สัญลักษณประจําวันเกิด 
วันอาทิตย วันจันทร วัน

อังคาร 
วันพุธ วันพุธ

กลางคนื 
วัน

พฤหัสบดี 
วันศุกร วันเสาร 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SULE SHANGRI-LA ระดับ 5* หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม สิเรียม – พระเจดียเยเลพญา – ยางกุง – เจดียโบตาทาวน  - เทพทันใจ –  
 เทพกระซิบ - พระนอนเจาทัตจี – วัดงาทัตจี - รานหยก –  
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม (Sirium) ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร 
(ใชเวลาเดินทาง 1ชม.) เมืองแหงนี้เคยเปนเมืองเมืองทาของ โปรตุเกสในสมัยโบราณ 
ตั้งแตในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อป พ.ศ. 2156 รวม
สมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตลลูซติา เนียนบา
โรก (Lusitanian Baroque) ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํายางกุงทีเชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี นํา
ทานนั่งเรือชม พระเจดียเยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมาร
วิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนlาอายุนับพันป เปนที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม
วานํ ้าจะขึ ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันนํ ้าทวมไดที ่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทาน
สักการะและขอพรเพื่อเปนศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่ชาวพมานับถือ 
ทานสามารถซื้ออาหารเพ่ือเลี้ยงปลานับรอยที่อยูในบริเวณวัดได  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  พิเศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาตนตํารับที่ราน Padonmar 

นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda) สรางโดยทหารพันนายเพื่อ
บรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 
เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคและพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค 
และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ 
พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มี
ลักษณะงดงามยิ่งนัก นําทานสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจซึ่งชาวพมา



 

 

รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลว
จะสมปรารถนาทันใจ วิธ ีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม 
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึ่ง
ทานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ใหทานนําเงินเงินบาท 
(แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวขอพรแลว
ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวการขอพรจากเทพทันใจ เพ่ือขอพร
และอยากใหสมปราถนาใหทานนําดอกไมและผลไมโดยฌฉพาะ

มะพราวออน กลวยๆหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ จากนั้นใหทานเอาเงินบาทหรือ
เงินจาดก็ได นําเงินเอาไปใสในมือของเทพทันใจ 2ใบ ไหวสักการะขอพรตามที่
ทานตองการแลวดึงเงินกลับมา 1 ใบ จากนั้นเอาเงินมาเก็บไวกับทาน และเอา
หนาฝากไปแตะท่ีน้ิวเทพทันใจเทานี้ทานก็จะสมตามความปราถนาตามที่ทานขอ
ไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี ้ทานก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว นําทานสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ ตาม
ตํานานเลาว า เปนธิดาของพญานาค ที ่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ ้นช ีวิตไป
กลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ หาม
ใหคนอื่นไดยิน และนํานํ้านมไปจอไวที่ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม การ
ขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ และหามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพร
จากเทพองคน้ีกันมากเชนกัน วิธบูชาเทพกระซิบบูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม 
และผลไม  นําทานไปยัง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระตาหวาน เปนพระ
นอนปางพุทธไสยาสนองคใหญ มีความยาวกวา 70 เมตร เปนพระนอนที่ใหญที่สุด
และมีความงดงามที่สุดของประเทศพมา ทั้งพระพักตรและขนตาที่งดงาม ดวงตาของ
ทานเปนแกว สั่งผลิตมาจากตางประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้ว
ไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองคนี้ ตรงที่พระบาทมี
ภาพวาดเปนมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบดวยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจ
กลางฝ�าพระบาทและลอมดวย รูปมงคล 108 ประการ  นําทานชม วัดงาทัตจี ( Nga 



 

 

Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามตามแบบฉบับของพมา 
ที่แกะสลักจากหินออนทรงเครื่องโลหะแบบกษัตริย ดานหลังองคพระเปนไมแกะสลัก
ลวดลายจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูง
ประมาณตึก 5 ชั้น  จากนั้นนําทานชม รานหยกพมา ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อ
เคร่ืองประดับหยกพมาแท น้ํางามๆ จากเหมืองธรรมชาติ   ถาหากสภาพการจราจร
ไมติดขัดและยังพอมีเวลา จะนําทานแวะ
ชม ตลาดโบโจ ก อองซาน (Bogyoke 
Aung San)  หร ื อ  ตลาดสก  อต (Scot 
Market) ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเปน
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานได
เลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมือง
มากมายในราคาถ ูก เช น ไม แกะสลัก 
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา 
ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยก
พมา (ตลาดสกอตปดทุกวันจันทร) 
ได  เ วลา อันสมควร  น ํ าท  านเดินทางสู
สนามบิน 

21.40 น.  บินลัดฟ�าสู ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร
เอเชีย (Air Asia) เที ่ยวบินที่ FD258 ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที **
ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง** 

23.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขการใชบริการ 

 
               *** ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,990 *** 

***ราคานี้รวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน*** 
 

อัตราคาขางตนนีร้วม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ พรอมน้ําหนักสัมภาระ 20 

กิโลกรัมตอทาน  
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

FT-RGN FD06V - เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สกัการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธ์ิ 3 วัน 2 คนื โดย FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั

หองละ2-3
ทาน 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน พักเดี่ยว 

20 – 22 ธ.ค. 62 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 
11 – 13 ม.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 
25 - 27 ม.ค. 63 12,990 12,990 11,990 8,490 3,990 
22 – 24 ก.พ. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 
07 – 09 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 
28 - 30 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 



 

 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินปรับ

เพ่ิมขึ้น 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่
ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเคร่ืองดื่มและคาอาหารที่สั่งเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (โดยชําระที่สนามบนิ
ดอนเมืองกอนเดินทาง) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทาน(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแต
ไมบังคับทิป) 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือ

เดินทางเพ่ือยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําคาทัวรเต็มจํานวน 
2.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ

จะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ี
ทั้งหมดนี้แลว 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
เน่ืองจากเปนตั๋วราคาโปรโมช่ัน  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 
2. สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผล

วีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชน
สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

3.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดย
บริษัทคูคา (Partner) 

4.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันทีค่ณะจะเดินทาง 

5.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสทิธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

6.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถ
นํามาขอคนืเงินได 

7.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได
ชําระใหกับบริษัทฯ ตวัแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอนัใดที่
ทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคนืเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

10.โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางได ตองมีจํานวนผูเดนิทางขัน้ตํ่า 20 ทานรวม
ในคณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง และราคาได 

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผู
เดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคา
มนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 
การกอการราย และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรู
เห็น เก่ียวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 

12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 



 

 

13.ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาทีผู่เดินทางไดซื้อระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยวน้ี 

14.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ 
อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ 
ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผู
เดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สมัภาระระหวางการ
เดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การ
โจรกรรม แตจะทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิก
หรือความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิ
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ 
จากอุบัติเหตุตางๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

19.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 



 

 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 


