
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 



 

 
 
 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน จ านวน 

17 – 19 มกราคม 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

31มกราคม-02กุมภาพันธ์ 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

28กุมภาพันธ์-01มีนาคม 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

06 – 08 มีนาคม 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

13 – 15 มีนาคม 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

20 – 22 มีนาคม 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

27 – 29 มีนาคม 2563 (ศุกร์ - อาทิตย์) 9,999 +2,500 WE 20 

 

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 3 วัน 

 พระธาตุอินทร์แขวน : เมืองไจ้โท : เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจ าปีเกิด “ปีจอ”  

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 

พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงท่ีสุดในพม่า (เจดีย์มอญ) 

พระนอนยิ้มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี  

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย ์(WE) 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 



 

 
 
 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวม

อดอร์(พระธาตุมุเตา) – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน(เจดีย์ไจ้ทีโย) – คิ้มปูนแค้มป์ 

06.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D 

สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก   

09.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE301  

10.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า

ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามส าเนียงพม่าว่า หานตาวดี) ภาษาอังกฤษ

เรียกว่า Bago หรือ Pegu ในอดีตเคยเป็นเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของชาวมอญและมีอายุมากกว่า  400 ปี

ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่าต่อมาพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ยึดครองได้และสถาปนาเป็น

ศูนย์กลางอ านาจของราชวงศ์ตองอู หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดี อยู่ห่าง

จากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กม. (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

  จากนั้นน าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 

1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 

เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ

เจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 

สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่า

กันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้

สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์

นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที 

น าท่านชม พระราชวั งบุ เร งนอง  และ บัลลั งก์ผึ้ ง 

(Kanbawza Thadi Palace) ซึ่ ง เ พ่ิ ง เ ริ่ ม ขุ ด ค้ น แ ล ะ

บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง

หลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้

เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค า 



 

 
 
 

 

สรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ  และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่

รอ่งรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ! เสริฟกุ้งแม่น้ าหงสา) 

►จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา 

(Shwe Mawtaw Pagoda)  ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ ใจ

กลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นใน

หลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ ยอด

เจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน า

ธูปไปค้ ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป) 

ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ

พม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุด

อธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพ้ืน

ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์ -สิทธ์โดยแท้ และ

สถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือ

ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไว้ที่มุม

หนึ่งขององค์เจดีย์เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะ

ข้ามผ่านชมแม่น้ าสะโตง สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งใน

อดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา 

ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระ

มหาอุปราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืน

ต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบน 



 

 
 
 

 

คอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ เพ่ือท าการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เป็นรถบรรทุกหกล้อ

ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก 

เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา เดินทางถึงที่พัก ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย   ►น าชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระ

ธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาว

พม่า เป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ า

มักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรง

ตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือ

เป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุ

อินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ 

ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอด ส าหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ที่บริเวณ

ระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจาก

บริเวณพ้ืนที่นั้นมีความเย็นมาก (พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิด

ทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ ท่าน

สามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน) อิสระท่านขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด

หมาย  จากนั้นน าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก ถึง คิ้มปูนแค้มป ์น าท่านเข้าสู่ที่

พัก 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

  ที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง คิ้มปูนแค้มป์ – เมืองหงสาวดี – พระนอนยิ้มหวาน – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ+ เทพ

กระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองหงสา 

 



 

 
 
 

 

น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้ม

หวาน) กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่

สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ

ของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ

พม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้

เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของ

ฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (พิเศษ! เสริฟกุ้งแม่น้ าหงสา) 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถชมวิวสอง

ข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง 

น าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเม่ือ 2,000 ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้า

กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ

อีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ 

ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระ

เจดีย์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพ

ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอา

ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงิน

จะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 

2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็

เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้ น าท่านข้ามฝั่งถนน 

สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่า 



 

 
 
 

 

เคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน การบูชาเทพ

กระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

น าท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด

แห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้อง

แสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์) 

►น าท่ านนมัสการ  พระมหาเจดีย์ ช เวดากอง 

(Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง 

หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี 

เจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพัน

ห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อ

กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดา

ด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็น

ลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จ านวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วย

เครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้

ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามา

ซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และ

บ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่าน

จะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเว

ดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพร

จากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ร อบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็น

สิริมงคลแก่ชีวิต) 

 



 

 
 
 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์! บาร์บีคิวปิ้งย่าง) 

 ที่พัก SHANGRILA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – สนามบินย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 

(Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 

55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า 

มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ   

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

11.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE302  

13.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ………… 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 
 
 

ทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง)   
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน  

2. ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 



 

 
 
 

 

3. หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อา จเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
 



 

 
 
 

 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท
พร้อมการช าระมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

 

 


