
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง พักหรู 5 ดาว มหาบุญ 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์ชเวดากอง – พระเขี้ยวแก้ว

จุฬามณี - เจย์ดีย์กาบาเอ - ถ้้ามหาปาสาณคูหา - วัดโกทัตจี  

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม 
ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง
ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

07.30 น.  บินลัดฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD251 (ไม่มีอาหารบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที 

08.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาที

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Sireum) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 1ชม.) 

เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองเมืองท่าของ โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย  นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต 

จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซติา 

เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าย่างกุ้งทีเชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือชม พระ

เจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนlาอายุนับพันปี 

เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้ าท่วมได้ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ 

น าท่านสักการะและขอพรเพ่ือเป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่ชาวพม่านับถือ ท่านสามารถซื้อ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

อาหารเพื่อเลี้ยงปลานับร้อยที่อยู่ในบริเวณวัดได้ 

จากนั้นน าท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

(Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์

คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็น

เจดีย์ทองค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง

ย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 

เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหา

เจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น้ าหนักถึง 1,100 

กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างและ

ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐาน

พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์

ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้า

จ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีท้ัง

ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย

หลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธาน

ส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา  ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์พระ

มหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ 

นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไป

สรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน เพ่ือความสิริมงคลแก่ชีวิต 

ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน 

เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ 

เป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ 

นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ 

หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต 

 



 

 
 

 

สัญลักษณ์ประจ าวันเกิด 

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี หรือ พระทาฐธาตุ 

คือพระทันตธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระโคตมพุทธเจ้า ซึ่ง

ตามลักขณสูตรในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ได้กล่าวถึงมหาปุ

ริสลักขณะ 32 ประการ มีข้อความตอนหนึ่ งกล่าวถึง 

ลักษณะของพระทาฐะหรือเขี้ยวของบุคคลผู้มีลักษณะแห่ง

มหาบุรุษว่า "เขี้ยวพระทนต์ทั้งสี่งามบริสุทธิ์" ข้อมูลนี้จึงท า

ให้เชื่อกันว่า พระเข้ียวแก้วมีทั้งหมด 4 องค ์ 

1.พระเขี้ ยวแก้ว เบื้ องบนขวา  ท้าวสักกะอัญเชิญไป

ประดิษฐาน ณ พระจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   

2.พระเข้ียวแก้วเบื้องต่ าขวา ประดิษฐานที่แคว้นกลิงคะ แล้วจึงถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ลังกาทวีป (วัดพระ

เขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา ในปัจจุบัน  

3.พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้าย ประดิษฐาน ณ แคว้นคันธาระ แล้วเชื่อว่าถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เมืองฉาง

อัน ประเทศจีน (ซีอาน) โดยพระภิกษุฟาเหียนเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดีย ปัจจุบัน พระเขี้ยว

แก้วองค์นี้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง 

4.พระเข้ียวแก้วเบื้องต่ าซ้าย ประดิษฐานในภพพญานาคเป็นที่เชื่อกันว่า บนโลกมนุษย์ของเรานี้ มีพระเข้ียวแก้ว

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ 2 องค์ นอกจากนี้ พระเขี้ยวแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่

ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระ

เขี้ยวแก้วเป็นอย่างมาก  จากนั้นน าท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดีย์กาบาเอ เป็น

เจดีย์ทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร 

และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดีย์ยังมีห้องประชุมใหญ่ บรรจุ 



 

 
 

 

คนกว่า 10,000 คน สร้างเป็นลักษณะคล้ายถ้ าเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หิน” เจดีย์

แห่งนี้สร้างระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรับเป็นสถานที่สังคายนา

พระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 แ   ละเพ่ืออุทิศเป็นกุศลเพ่ือให้เกิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ตาม

ความหมายของชื่อ “เจดีย์คาบาเอ” ซึ่งแปลว่า “สันติภาพโลก” ทั้งนี้มีค าร่ าลือว่าอูนุสร้างเจดีย์แห่งนี้ตาม

บัญชาของชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริย์และขอร้องให้อูนุท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาในการเข้าร่วมพิธี

อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  จากนั้นน าท่านชม เจดีย์โกทัตจี (Koe Htat Gyi Pagoda) เป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ถือว่าใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในย่างกุ้ง หรือเรียกอีกนามว่า พระอตุลาธิภาติ มหามุนี พระ

เจดีย์โกทัตจีนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1905 มีลักษณะถาปัตยกรรมพิเศษคือ เป็นอาคาร 9 ชั้น มุงหลังคา 9 ยอด 

ทางเดินเข้าอาคารทั้ง 2 ด้านมีปฎิมากรรมปูนปั้น รูปป กบยักษ ์และง ูซึ่งสัตว์ทั้งสองนี้มีที่มาจากต านานว่าไว้ว่า 

กบยักษ์ได้กินงู ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในดินแดนแห่งนี้ถือเป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิแห่งหนึ่ง  ที่นิยมขอ

พรในเรื่องชัยชนะและโชคลาภต่างๆ 

เย็น  รับประทานอหารค่ า ณ ร้านอาหาร  PADOMAR ร้านอาหารเมียนมาร์ต้นต าหรับ 

ที่พัก SULE BEST WASTERN ระดับ 5* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ– เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต – วัดงาทัตจี – พระพุทธ

ไสยาสน์เจาทัตยี  - วัดบารมี -  โรงงานหยก -กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์

อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง 



 

 
 

 

พบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ 

และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์  คือ พระพุทธรูปทองค า 

ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก น าท่านสักการะขอพร นัต

โบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะ

สมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมา

สักการะนัตโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 

100 บาท) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอา

หน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ น าท่านสักการะขอพร เทพ

กระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไป

กลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอ่ืนได้ยิน และน า

น้ านมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม ้

จากนั้นน าท่านนมัสการ เจดีย์ไจ๊กะส่าน  เจดีย์ที่ เป็นที่ประทับของพระเกศาธาตุ 16 เส้นและอัฐิของ

พระพุทธเจ้า 16 ชิ้น จากนั้นน าท่านชม เจดีย์แม่ละมุ ตั้งอยู่ชานเมืองย่างกุ้ง ตามต านาน แมะละมุ คือพระนาม

ของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลาปะ ผู้ริเริ่มก่อสร้างเจดีย์ชเวดากอง ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปที่แสดง 

พุทธประวัติช่วงต้นชีวิตของพระพุทธเจ้า ประกอบคู่ไปกับรูปปั้นสัตว์เลื้อยคลาน ต่างๆ อีกมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น

ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มี

ศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทา

นาคา เป็นต้น  (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้อง

แสดงให้ศุลกากรตรวจ) (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Ngar Htet 

Gyi) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้

สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง 

(สมัยมัณฑเลย์) น าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  (Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระตาหวาน เป็น 



 

 
 

 

พระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุด

ของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว สั่งผลิตมาจากต่างประเ ทศ 

โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ 

ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลาย

ลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 

108 ประการจากนั้นนท่านเดินทางสู่ วัดบารมี พระเกษาธาตุมีชีวิต ให้

สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์

พระเกศาธาตุนี้ เมื่อน ามาวางบนจานแก้วจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีก

ทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุ ไว้มากที่สุดด้วยไม่

ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆอีก

ด้วย จากนั้นน าท่านชม ร้านหยกพม่า ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ

เครื่องประดับหยกพม่าแท้ น้ างามๆ จากเหมืองธรรมชาติ จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง  

 

 

 

 

 

 

21.40 น.  บินลัดฟ้าสู่  ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่  FD258 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท ี

23.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

   

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



 

 
 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,990 *** 

***ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน*** 

 

อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ พร้อมน้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
2. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 

FT-RGN FD05V - เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง พักหรู 5 ดาว มหาบุญ 2 วัน 1 คืน โดย FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปีไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว 

10 – 11 ธ.ค. 62 7,590 7,590 7,590 1,900 

11 – 12 ธ.ค. 62 6,990 6,990 6,990 1,900 

17 – 18 ธ.ค. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 

19 – 20 ธ.ค. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 

31 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 11,990 11,990 10,990 3,900 

08 – 09 ม.ค. 63 7,990 7,990 7,990 1,900 

22 - 23 ม.ค. 63 7,990 7,990 7,990 1,900 

25 - 26 ก.พ. 63 7,590 7,590 7,590 1,900 

10 – 11 มี.ค. 63 7,590 7,590 7,590 1,900 



 

 
 

 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่าง

ชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท าเอง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,กา

รถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างป
ระเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

5. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง  
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่) (ส าหรับกรณีที่เดินทางไม่ต่ ากว่า 

30 ท่านโดยช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
7. กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านเรียกเก็บค่าทิปเพิ่ม 500 บาท จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน 
8. ในกรณีทีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถึง 30 ท่านเก็บค่าทิปเพิ่ม ท่านละ 300 บาท  เป็น 1,800 บาท ต่อ 1 

ท่าน 
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายช่ือและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองท่ีนั่ง 

พร้อมช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 



 

 
 

 

2.เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 

เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ 

เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ 

ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

4.อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน 

ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 



 

 
 

 

6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

7.ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน 

ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ 

จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

หากมีจ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได้ 

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ 

การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ 

ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ 

กับการกระท าดังกล่าวท้ังสิ้น 

12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

 

 



 

 
 

 

14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 

จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน 

สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง 

ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม 

วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว 

ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

19.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์

ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 

เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 


