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 ยา่งกุง้  หงสาวดี  พระธาตอิุนทรแ์ขวน สิเรียม 
3 วนั 2 คืน  (ไปเชา้ - กลบัคํ )า) 
โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย  FD 

 

 
 

ทวัรสุ์ขใจอิ)มบญุ นมสัการ 3 ใน 5 สิ)งศกัดิ4สิทธิ4ของพม่า 
• นมสัการเจดียช์เวดากอง ณ เมีองยา่งกุง้  ( 1 ใน 5 สิ)งศกัดิ4สิทธิ4ของพม่า) 
• ขอพรเทพทนัใจ ที)เจดียโ์บตะทาวน ์
• สกัการะเจดียช์เวมอดอว ์ณ เมีองหงสาวดี  ( 1 ใน 5 สิ)งศกัดิ4สิทธิ4ของพม่า) 
• รว่มทาํบญุตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที)วดัไจค้ะวาย 
• สกัการะพระธาตอิุนทรแ์ขวน ณ เมืองไจติ้โย  ( 1 ใน 5 สิ)งศกัดิ4สิทธิ4ของพม่า) 
• ชอ้ปปิ; งสินคา้ทอ้งถิ)นที)ตลาดสกอ๊ต 
• รวมรถขึ; นพระธาตอิุนทรแ์ขวนแลว้ (ขึ; นถึงบนยอดเขาไจต้ิโย) 
• อรอ่ยกบัเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ)ง สลดักุง้มงักร กุง้แม่นํ;ายา่ง 
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วันแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวดี – วัดไจค้ะวาย – เจดียช์เวมอดอว ์– พระราชวงับุเรงนอง -  
พระธาตุอินทรแ์ขวน (นั )งรถถึงยอดเขา)          (-/L/D) 

05.00 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบิน ดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์ 
สายการบิน แอรเ์อเซีย   เจา้หนา้ที�คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

07.15 น. บินลดัฟ้า สู ่กรุงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เที�ยวบินที� FD 0251 �   
08.00 น. ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาที)ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที)  

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู ่ตวัเมือง หงสาวดี  (BAGO) ซึ)งอยูห่่าง
จากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั )วโมง  
..นําท่านเดินทางต่อเพื�อไปยงั วัดไจค้ะวาย เพื�อทาํบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร 
จาํนวน 1,200 รปู ที�นี< เราจะใส่บาตรขา้วสวยเพยีงอยา่งเดียว สาํหรบัอาหารทางชาวบา้นจะ
จดัเตรียมไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิ�งอื�นๆ ก็สามารถนําไปไดต้ามกาํลงัศรทัธา) 
สถานที�แห่งนี< เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั<นตรี, โท และเอก จากนั<นนําท่าน
เดินทางต่อ ดว้ยความอิ�มบุญและอิ�มใจ (สิ�งที�ทางวดัตอ้งการขณะนี< คือ ถว้ย ชาม สาํหรบัใส่
อาหาร  สมุด และ  เครื)องเขียน สาํหรบัการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)  
นําท่านชม พระราชวังบเุรงนอง ซึ�งเพิ�งเริ�มขุดคน้ และ บรูณปฏสิงัขรณเ์มื�อปี 2533 จากซาก
ปรกัหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี< เป็นพระราชวงัของพระ
เจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัการขุดคน้ยงัไมเ่สร็จสิ< นสมบรูณ ์แต่ก็พอจะเห็นไดว้่าบริเวณของ
พระราชวงัแหง่นี< กวา้งใหญ่เพียงใด 

เที)ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้แม่นํ;าเผาคนละ1ตวั) 
13.00 น. นําท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดียใ์หญ่

คู่บา้นคู่เมืองที�สูงที�สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ�งศักดิH สิทธิHของพม่า ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ�งในสมยัก่อนเป็นสถานที�ประกอบพิธีศกัดิHสิทธิH ก่อนออกศึกของ        
บูรพกษัตริย ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั<งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื�อครั<ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จ
มานมสัการพระเจดียอ์งคนี์<   
หลงัจากนั<น นําท่านมุง่หนา้ สู่ เมืองไจที้โย (kyaikhtiyo) ( เดินทาง 3 ชั �วโมง)   

บ่าย ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจที้โย) หยุดพกัเพื�อเปลี�ยนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื�อขึ< นบนภเูขา 
ไจที้โย  ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณนี< ประมาณ 35 นาที ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง
พรอ้มสมัผัสความเย็นซึ�งจะค่อย ๆ เย็นขึ< นเรื�อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน 
จากนี< เดินขึ< นไปอีกประมาณ 35 นาที นั�งจนถึงโรงแรมที�พกั  พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์
เจดียข์นาดเล็ก ตั<งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั<งองคซึ์�งตั<งอยู่บนหนา้ผาอยา่ง
หมิ�นเหม่  ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี< นับเป็น 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที�มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ์ปี 
พุทธศักราช 2534 มาลา คาํจนัทร์ ที�แต่งวรรณกรรมเรื�อง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นิราศพระ
ธาตุอินทรแ์ขวน 
���� พกัที)โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั  

คํ �า บรกิารอาหารคํ )า  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากที)พกัเดินไปพระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั;น หลังอาหาร

คํ )าเชิญท่านไปนมสัการพระธาตตุามอธัยาศยั สามารถนั )งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน 
ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที)ยื)นสู่พระเจดียไ์จท้ีโย ควรเตรียม
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เสื; อกนัหนาว หรอืกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั )งเพราะพื; นที)นั )งมีความเย็นมาก 
พระเจดียอ์งคนี์; เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที)เปิดสาํหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. 
เทา่นั;น  

 
วันที)สอง ไจท้ีโย (พระธาตุอินทรแ์ขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์จปุ่๊น-ย่างกุง้ –          

พระนอนตาหวาน – เจดียช์เวดากอง          (B/L/D) 
05.00 น.  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขา้วพระพุทธ       

มีชุดจาํหน่ายบริเวณวัด เมื�อถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจาํนวนอายุ 
นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ
มหศัจรรยว์า่พระธาตุองคนี์< ตั<งอยูไ่ดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื�อมองจาก
ดา้นล่างขึ< นไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหน้าผา ราวกบัพระอินทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศ
นับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้   ณ   หอ้งอาหารของโรงแรม และเก็บสมัภาระเพื�อเดินทางกลบั 
07.30 น.  เดินทางกลบั ตามเสน้ทางเดิม มุง่หนา้สู่เมืองหงสาวดี ซึ�งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร

มอญโบราณที�มีอายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที�สาํคญัในหงสาวดี  
 
เที)ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้แม่นํ;าเผาคนละ1ตวั) 
บ่าย นําท่าน นมสัการพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนที�งดงามที�สุด ของเมืองหงสาว

ดี อีกทั< งยังสามารถเลือกซื< อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื< นเมือง ผ้าพื< นเมือง                    
นําชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซึ�งบรูณะเมื�อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรปูปางประทบันั�งโดยรอบทิศ
ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพทุธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศ
ตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยสี�สาวพี�น้องที�อุทิศตนใหก้บั
พระพทุธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ  
นําท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระที�มีความสวยงามที�สุด  มีขนตา
ที�งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึ�งแตกต่างกบัศิลปะของ
ไทยที�ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที�งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค ์70 
เมตร 
นําท่านชม มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ูบ่า้นคู่เมืองพม่า ตั<งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุ
ตระ เมืองย่างกุง้ เชื�อกนัวา่เป็นมหาเจดียที์�บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวน 8 เสน้ 
บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื< นขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่
72 กระรตั และทบัทิม 2,317 เม็ด ซึ�งมีทั<งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที�พากนั
เที�ยวชมและนมสัการทั<งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัว่า ทองคาํที�
ใชใ้นการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี< มีจํานวนมหาศาลกว่าทองคําที�เก็บอยู่ที�
ธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียที์�งดงามมากที�สุดแหง่หนึ�งของโลก  

19.00 น. � บรกิารอาหารคํ )า ณ ภตัตาคาร 
นําคณะเขา้สู่ที�พกั  
� โรงแรม ORCHID HOTEL / ASIA PLAZA หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั   
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วันที)สาม เมืองสิเรียม (เจดียก์ลางนํ;า)-ย่างกุง้-เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-ชอ้ปปิ; งตลาดสก๊อต -     
วัดพระหินอ่อน-ชา้งเผือก-กรุงเทพฯ                                                             (B/L/D) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของแรม 
นาํท่าเดินทาง สู เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ�งอยูห่่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื�อ
เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ�งเมืองนี< เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมยัโบราณ ตั<งอยูริ่มฝั�งแมนํ่<ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ<าอิระวดี นําท่านชม พระเจดียเ์ยเล
พญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางนํ<าอายุนับพนัปี เป็นที�สกัการะของชาว
สิเรียม ที�บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื< ออาหารเลี< ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ 
ตวัที�วา่ยวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลงัที�โผล่เหนือผิวนํ<า เสร็จแลว้เดินทางกลบัยา่งกุง้  

เที)ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
จากนั<นนําชม พระเจดียโ์บตะทาวน ์ซึ�งเป็นเจดียที์�สรา้งขึ< นเพื�อรบัพระเกศาธาตุก่อนที�นําไป
บรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เมื�อพระเกศาธาตุได ้ถกูอญัเชิญขึ< นจากเรือ ไดนํ้ามาประดิษฐาน
ไวที้�พระเจดียโ์บตะตองแห่งนี< ก่อน พระเจดียแ์ห่งนี< ไดถู้ก ทาํลายในระหว่างสงครามโลกครั<งที� 
2 และไดร้บัการปฏิสงัขรณ์ขึ< นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ั �วไปคือ ออกแบบให้
ใตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวใ้น
ผอบทองคาํใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย ์ ไดนํ้าทองคาํ
และของมีคา่ต่าง ๆ ที�มีพุทธศาสนิกชนชาวพมา่นํามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้นํา
ท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ�งชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและ
นิยมมาขอพร ดว้ยเชื�อวา่   อธิฐานสิ�งใดจะสมความปรารถนา   
นําท่าน ชอ้ปปิ; งตลาดสก็อต ซึ�งเป็นตลาดที�ใหญ่ที�สุดของพม่า มีสินคา้ของที�ระลึกมากมาย 
อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื�องเงิน เครื�องหวาย งานฝีมือ เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง   
สกัการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที� แกะสลกัจากหินอ่อนที�มีขนาดใหญ่
ที�สุดในพม่ามีนํ<าหนักถึง 60 ตัน สงู 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซึ�งถือว่า
เป็นช่างฝีมือดีที�สุดของพม่า นําชม ชา้งเผือก ที�เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือก
ตลอดทั<งตวัจาํนวน 3 เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ  

เย็น  บรกิารอาหารคํ )า ณ ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปักกิ)ง+สลดักุง้มงักร) 
คํ �า  ออกเดินทางสู ่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  
20.05 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย  เที�ยวบินที�  FD  0258    �  
21.55 น ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ  
 

รายการท่องเที)ยวนี; อาจเปลี)ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี)ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม  
โดยอยู่ในดลุยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ)นในครั;งนั;น ๆ  

โดยจะยึดถือประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั และขึ; นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
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อตัราค่าบรกิาร 
กาํหนดการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี)ยว
เพิ)ม 

2-4 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
9-11 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 

16-18 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
23-25 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 4,000 
30 ต.ุค.-1พ.ย. 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
6-8 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 

13-15 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
20-22 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
27-29 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 

5-7 ธนัวาคม 2558 16,900 16,900 16,900 4,000 
18-20 ธนัวาคม 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
25-27 ธนัวาคม 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
28-30 ธนัวาคม 2558 15,900 15,900 15,900 3,000 
30ธ.ค.-1.ม.ค. 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 
1-3 มกราคม 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

 
เอกสารที)ใชใ้นการทาํวีซ่าพม่า     **กรุณาสง่เอกสารกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนัทาํการ** 
*หนังสือเดินทางที�มีวนักาํหนดอายุใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัที�จะออกเดินทาง 
* รปูถ่ายสี ขนาด 2 นิ< ว จาํนวน 3 รปู พื< นหลงัสีขาวเท่านั<น (หา้มแม็กซร์ปูใสพ่าสปอรต์ค่ะ) 
*กรุณาถอดปกพาสปอรต์ของท่าน กอ่นจดัส่งเลม่พาสปอรต์ใหก้บัทางบริษัท 
อตัราค่าวีซ่าดว่นในกรณีที)ท่านสง่หนังสือเดินทางล่าชา้  *ยื�นวีซ่า ด่วน 4  วัน เสียค่าใชจ้่ายเพิ�มท่านละ 
500 บาท * ด่วน 2 วนั เพิ�ม 800 บาท 
 

 
หมายเหต ุ       
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 - บริษัทขอสงวนสิทธิHที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั<งนี< ขึ< นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงรายการ  
ตามความเหมาะสม ทั<งนี< ขึ< นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง  ภยัทาง
ธรรมชาติ แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
•  โรงแรมที�พักที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ< นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

อตัราค่าบริการนี; รวม 
� คา่ตั cวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�ม ี
� คา่นํ<าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก. � คา่รถรบั-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน� คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� คา่อาหารตามมื< อที�ระบุในรายการ  � คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
� คา่วีซ่าพมา่แบบยื�นหมู่คณะ 

อตัราค่าบริการนี; ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
�คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
เงื)อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั �ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินคา่บริการสว่นที�เหลือทั<งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์<นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี<  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั<นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 

เงื)อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�
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บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินคา่บริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินคา่บริการดังนี<  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั<งหมดทั<งนี<  ทางบริษัท

จะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยว
ใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตั cวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื< อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือคา่บริการทั<งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี<  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั<นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
เงื)อนไขและขอ้กาํหนดอื)นๆ 

1. ทวัรนี์< สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั<น 

2. ทัวร์นี< เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั<งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
คา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั<งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
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ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั cวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั<งนี< บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิH ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ< นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี< คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั<น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิHในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ< น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั cวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื< อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั<น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ< นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 

100 มิลลิลิตรต่อชิ< น และรวมกันทุกชิ< นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิป
ล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อ
ไดท่้านละ 1 ใบเท่านั<น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั<น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั<น  

  
   


