
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดย์ีชเวดากอง - เจดย์ีโบตะทาวน์ (เทพ
ทันใจ) – พะอนั 

   THIRI HPA AN HOTEL 

2 เขาเซกาบิน - เจดย์ีไจ๊กะลัต๊ - ถ า้ก้อกนู – ถ า้ยาทิเปียน - ถ า้สองพี่
น้อง - พระธาตุอนิทร์แขวน 

   YOE YOE LAY  HOTEL 

3 หงสาวดี– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง – พระราชวงับุเรงนอง – 
พระธาตุมุเตา -เจดย์ีไจ๊ปุ่น –  กรุงเทพฯ 

   - 

 

 

 

 

WONDERFUL MYANMAR 
ย่างกุ้ง พะอนั อนิทร์แขวน 

3 Days 2 Nights ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

14,900.- 

เดนิทาง : มีนาคม – ธันวาคม 2563 
ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป  ไม่มหัีวหน้าทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ออกเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป มหีัวหน้าทวัร์ 



 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดย์ีชเวดากอง - เจดย์ีโบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พะอนั 

08.30 น.   พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N  สายการบิน MYANMAR 
AIRWAY  (8M)  เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

10.15 น. ออกเดนิทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M336 
11.00 น. เดนิทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมอืงย่างกุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมาร์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์
คู่บา้นคู่เมืองพม่าท่ีมีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีประดิษฐานพระเกศา
ธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจา้องคพ์ระเจดีย ์สร้างดว้ยทองค าหนกั 2 
ตนัขนาดเท่าไข่ประดบัดว้ยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ไก่บน
ยอดเจดีย ์ซ่ึงมีทั้ งผูค้น  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากัน
เท่ียวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย  
พร้อมน าท่านไปยังจุดอธิษฐาน เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า 
สถานที่แห่งนีเ้ปรียบเสมอืนจติวญิญาณของชาวพม่า ณ ลานอธิฐาน 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ู วระฐาเน สิงกุตตะเร       มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 
ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ  ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ     ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ   จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย          อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

***อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ*** 

จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามา
เม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงิน ส าริด 
700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดีย
ทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสัน
งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 
นมสัการพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย
ท่ีนิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองพะอนั เมืองหลวงของรัฐกะเหร่ียง ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของแม่น ้าสาละวิน ห่างจากแม่น ้าสาละวินซ่ึงไหลลงสู่ทะเลอนัดามนั 50 กิโลเมตร พ้ืนท่ีโดยรอบเป็นภูมิ
ประเทศ ท่ีมีความสูงชนัยื่นออกมาจากท่ีราบ ภูเขาต่าง ๆ ท าใหมี้ถ ้าจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งมีความส าคญัทางศาสนา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร  



 

 

 พกัที่ THIRI HPA AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
วนัที่สอง          เขาเซกาบิน - เจดย์ีไจ๊กะลัต๊ - ถ า้ก้อกนู – ถ า้ยาทิเปียน - ถ า้สองพีน้่อง - พระธาตุอนิทร์แขวน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขาเซกาบิน (Mount Zwekabin) เป็นภูเขาท่ีงดงามและศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของพม่าตอน
ใต้ ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพะอัน , รัฐกะเหร่ียง บนยอดเขาแห่งน้ีประดิษฐานเจดีย์เซกาบิน ซ่ึง
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าจะเดินข้ึนมาสักการะทุกวนั การเดินข้ึนสู่ยอดเขาเซกาบินนั้น ใชเ้วลาประมาณ 2-4 ชัว่โมง 
โดยมีบนัใดทอดยาวตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขาท่ีสูงถึง 723 เมตร และเม่ือข้ึนไปถึงดา้นบนนั้นแลว้ เราจะเห็นวิว
ทิวทศันข์องเมืองพะอนัท่ีงดงามเกินบรรยาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้ นเดินทางไปยงั เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต  (Kyauknalatt) หรือ 
เจดียเ์ขาตะปู เจดียส์ าคญัท่ีเป็นดงัสัญลกัษณ์ของเมืองพะอนั 
ลอ้มรอบด้วยแม่น ้ าและภูเขา ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของสถานศึกษา
พระธรรม   จากนั้นพาท่านไปท่ีสวนสาธารณะท่ีเรียกวา่ Chit 
Thu Myaing Park สวนท่ีมีสีสนัพร้อมวิวภูเขาท่ีสวยงาม   
น าท่านชมความอศัจรรยง์ดงามของ ถ ้าก้อกูน (Kaw-goon 
Cave) หรือถ ้ าหม่ืนพระ อยู่ด้านเหนือของแม่น ้ าสาละวิน 
ระหว่างทางเดินท่านจะเห็นพระพุทธรูปดา้นขา้งของหนา้ผา
ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปตามแบบศิลปะของมอญประมาณคริสต
วรรษท่ี 7 โดยสมเด็มพระราชินีแห่งเมาะตะมะ ให้ท่านได้
นมสัการพระต่างๆ และชมความอลงัการของพระพุทธรูปท่ี
ติดอยู่ตามผนังถ ้ าจ านวนมาก นับหม่ืนองค์ และแท่งหิน
แกะสลกัโบราณ ถือว่าเป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง
พะอนัท่ีทุกคนตอ้งมาเยือน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ ้ายาทิเปียน เป็นถ ้าท่ีมีความยาว
ประมาณ 200 เมตร ขา้งในถ ้าจะมีพระพุธรูปปางต่างๆ ท่ี
ประดิษฐานมากมายและยงัมีภาพเขียนตามฝาผนงัถ ้าอย่าง
งดงาม น าท่านชม ถ ้าสองพี่น้อง ตั้งอยู่บนเส้นทางไปเมือง
ตะโถ่ง (Thaton) ไม่ไดอ้ยู่ตามแนวเทือกเขาเซกาบินท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวหลกัของเมืองพะอนั แต่ก็มีนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวพม่าและชาวต่างชาติแวะมาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นประจ า 
ถ  ้ าแห่งน้ีมีลักษณะคล้ายกับถ ้ าทั่วไปในเมืองพะอันท่ีมี
พระพุทธรูปปางต่างๆ และเจดียป์ระดิษฐานไวใ้นถ ้าและบริเวณโดยรอบแต่ท่ีแตกต่างคือไม่มีพระพุทธรูปองค์เล็ก
ติดไวต้ามผนงัถ ้าและท่ีโดดเด่นแตกต่างจากถ ้าอ่ืนๆ คือมีบ่อน ้าร้อนธรรมชาติอยู่หนา้ถ ้าดว้ยและมีบ่อน ้าเยน็อยู่ขา้งๆ 
ซ่ึงใหผู้ช้ายลงไปอาบไดเ้ท่านั้น และปากทางเขา้วดัจะมีซุม้ตน้ไมใ้หค้วามร่มร่ืนแก่ผูม้าเยี่ยมชม ผา่นซุม้ตน้ไมจ้ะเห็น
วดัตั้งเด่นอยูห่นา้ภูเขา ถือเป็นอีกวดัหน่ึงท่ีมีความงดงามไม่นอ้ยเลยทีเดียว 
น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  3  ชัว่โมง ระหวา่งทางผ่านชม แม่น ้า
สะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้
ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่า
เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบน
คอช้างน้ีได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น ้ าสะโตง" นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ือง
ราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนรถเป็นรถแบบทอ้งถ่ิน ข้ึนบน
ภูเขาไจทิ้โย เพ่ือเดินทางสู่ท่ีพกั (น่ังรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์
แขวน )  ระหว่างทางข้ึนเขาให้ท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของสองขา้งทางพร้อมสัมผสัความเยน็และอากาศ
บริสุทธ์ิ  พร้อมน าท่านเข้าสู่ที่พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์
แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที เชิญท่านไป  นมสัการพระ
ธาตุ  ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน  ซ่ึงเป็น
เจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง 
ท่ีวางหม่ินเหม่อยู่บนหนา้ผา ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรย ์ โดย
เช่ือว่าถา้ผูใ้ดได้มานมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 
คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะ
ไดส้มดัง่ปรารถนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   
หลงัอาหารค ่าท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ไดต้ลอดคืน 
ส าหรับท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จ ้ท่านควรเตรียมเส้ือกนั
หนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเยน็มาก พระธาตุอินแขวนน้ีเปิด 
ตลอดคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  น.  
สมควรแก่เวลากลบัสู่ที่พกั  YOE YOE LAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 



 

 

วนัที่สาม         หงสาวดี– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง – พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตุมุเตา -เจดย์ีไจ๊ปุ่น –  กรุงเทพฯ 

04.30 น. เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญดว้ยการถวายระฆงัเพ่ือเป็นสิริมงคลกบัตวัท่านเอง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจดัเก็บสัมภาระเพ่ือเดินทางกลบั 
07.00 น. ออกเดินทางกลบัพร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมอืงบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญ

โบราณท่ีมีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผสัชีวิตชาวเมืองหงสาวดี น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง 
กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบั
ถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้ งท่านสมารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไม้
แกะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง  ชมสถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของไทยคือ บริเวณท่ี
เคยเป็น พระราชวงัของพระเจ้าบุเรงนอง ซ่ึงปัจจุบนักรมศิลปากรพม่าไดท้ าการ ขดุคน้ฐานของพระราชวงั ก่อสร้าง
ตวัอาคารจ าลองบรรยากาศของพระราชวงัในสมยัก่อนดว้ย  น าท่านชม เจดย์ีชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 
ส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิของพม่า) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดีสัญลกัษณ์ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ งยงัเป็นเจดีย์
คู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาชา้นาน ทางดา้นทิศใตข้องเจดียช์เวมอร์ดอ ท่านจะไดพ้บกบัพระต าหนกัของบุเรง
นอง และขา้งๆกนักันเช่ือว่าเป็นพระต าหนักเรือนไทยของพระนางสุพรรณกลัยา ซ่ึงตอนน้ีเหลือแต่ซากตอไม ้
สมควรแก่เวลาน าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ซ่ึงบูรณะเมือง พ.ศ.2019  มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ 
ประกอบดว้ยองคส์มเดจ็พระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต 
สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพ่ีนอ้งท่ีอุทิศตนให้กบัพระพุทธศาสนา
สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู กุ้งแม่น า้หงสา ท่านละ 1 ตวั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
16.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M331 
18.15 น. คณะเดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

*********************************** 
ข้อควรควรทราบ : 
 หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 



 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติและจะมสิีทธิพ านักในดนิแดนของอกีฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
2558 ทั้งนี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายื่นวซ่ีาเข้าออกปกตอิกี 

 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทาง 6 ท่านโดยไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ 
(กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึน้ไป มหัีวหน้าทัวร์) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

06 – 08 มี.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

13 – 15 มี.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

20 - 22 มี.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

27 - 29 มี.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

03 - 05 เม.ย 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

17 - 19 เม.ย 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

24 - 26 เม.ย 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

01 – 03  พ.ค 63(วนัแรงงาน) 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

08 – 10 พ.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

15 – 17 พ.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

22 – 24 พ.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 



 

 

29 – 31  พ.ค 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

05 - 07  มิ.ย 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

12 – 14 มิ.ย 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

19 – 21  มิ.ย 63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

26 – 28 มิ.ย  63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

04 – 06 ก.ค.63 
(วนัอาสาฬหบูชาและวนั

เข้าพรรษา) 
15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

05 - 07 ก.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

17 – 19 ก.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

24 – 26 ก.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

25 – 27 ก.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

07 – 09 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

10 – 12 ส.ค.63(วนัแม่แห่งชาติ) 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

21 – 23 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

28 – 30 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

04 – 06 ก.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

11 – 13 ก.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

18 - 20 ก.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

25 – 27 ก.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

02 - 04 ต.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

10 – 12 ต.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

11 – 13 ต.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 



 

 

16 – 18 ต.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

23 – 25 ต.ค.63(วนัปิยมหาราช) 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

30 ต.ค. - 01 พ.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

13 – 15 พ.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

20 – 22 พ.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

27 – 29 พ.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

05 – 07 ธ.ค.63(วนัพ่อแห่งชาติ) 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

10 – 12 ธ.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

18 – 20 ธ.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

25 – 27 ธ.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
***ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มัน

อาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
 

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านข้ึนไป) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 200 บาท X  3 วนั = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน  

 

เงือ่นไขการเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ และเม่ือ
ท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน  
 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 

และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่าผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบ
ช าระเตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ 
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือว่าท่านได้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 

 

รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 



 

 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัวจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

 


