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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – พระมหาเจดย์ีชเวดากอง – เจดย์ีโปตาทาวน์ - 
หงสาวด ี-  พระธาตุอนิทร์แขวน 

   Yoe Yoe Lay  Hotel 

2 พระธาตุอนิทร์แขวน – มะละแหม่ง – เจดย์ีไจ๊ตาลาน – วดัยาดานา 
บอนมิน้ท์ 

   Ngwe Moe Hotel 

3 พะอนั – ถ า้ก้อกนู – ถ า้ยาทิเปียน - เจดย์ี Shwe Yin Kyaw – เขาเซ
กาบิน - เจดย์ีไจ๊กะลัต๊ 

   Thiri Hpa An Hotel 

4 พะอนั – หงสาวด ี- พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระ
พุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

    

 
 

WONDERFUL MYANMAR 
ย่างกุ้ง - พระธาตุอนิทร์แขวน  

มะละแหม่ง – พะอนั 
4 วนั 3 คืน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

18,900.- 
เดนิทาง : มกราคม – มิถุนายน 2563 

ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป  ไม่มหัีวหน้าทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
ออกเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป มหีัวหน้าทวัร์ 
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วนัแรก           กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – พระมหาเจดย์ีชเวดากอง – เจดย์ีโปตาทาวน์ - หงสาวด ี-  พระธาตุอนิทร์แขวน 
08.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR 

AIRWAY (8M) เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
10.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงย่างกุ้ง MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) 
11.00 น.         เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง เมอืงย่างกุ้ง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่าท่ีมีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจา้องคพ์ระเจดีย ์สร้างดว้ยทองค าหนกั 2 ตนัขนาดเท่าไข่ประดบั
ดว้ยเพชร 5,548 เมด็ รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ซ่ึงมีทั้งผูค้น  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากนัเท่ียวชม
และนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย น าท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือ
บรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่าย
สัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป
ทองเงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า
ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย  ์นมสัการ
พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยท่ีนิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือความเป็นสิริมงคล   
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) โดยผ่านเส้นทางเมือง หงสาวดี ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  3.30 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 
สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไล่ตาม สมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง
ปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยิงถกูสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั 
กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้า
สะโตง" นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
คิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนรถเป็นรถแบบทอ้งถ่ิน ข้ึนบนภูเขาไจทิ้โย เพ่ือเดินทางสู่ท่ีพกั (น่ังรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึง
บนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน )  ระหวา่งทางข้ึนเขาใหท่้านชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ของสองขา้งทางพร้อมสัมผสัความเย็นและอากาศบริสุทธ์ิ  พร้อมน าท่านเข้าสู่ที่พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์
แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที เชิญท่านไป  นมัสการพระธาตุ  ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน  ซ่ึง
เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้ งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ีวางหม่ินเหม่อยู่บนหน้าผา ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิง
มหัศจรรย ์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
พร้อมทั้งขอส่ิงใดกจ็ะไดส้มดัง่ปรารถนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   
หลงัอาหารค ่าท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ไดต้ลอดคืน 
ส าหรับท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จ ้ท่านควรเตรียมเส้ือกนั
หนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเยน็มาก พระธาตุอินแขวนน้ี
เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  น.  
สมควรแก่เวลากลบัสู่ที่พกั  Yoe Yoe Lay  Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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วนัที่สอง        พระธาตุอนิทร์แขวน – มะละแหม่ง – เจดย์ีไจ๊ตาลาน – วดัยาดานา บอนมิน้ท์ 

04.30 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญดว้ยการถวายระฆงัเพ่ือเป็นสิริมงคลกบัตวัท่านเอง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจดัเก็บสัมภาระเพ่ือเดินทางกลบั 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละแหม่ง หรือท่ีคนทอ้งถ่ินเรียกว่า “เมาะล าไย” ตามรอยความรักของเจา้นอ้ยศุขเกษม

กบัสาวแม่คา้ชาวพม่านามมะเม๊ียะ มะละแหม่งตั้งอยูบ่นปากแม่น ้าท่ีบรรจบกนัของแม่น ้าใหญ่ 3 สายไดแ้ก่ แม่น ้า
สาละวิน (Thanlwin) แม่น ้ าไจ (Kyaik) และแม่น ้ าอตัตรัน (Attran) ก่อนไหลลงสู่ทะเลอนัดามนัท่ีอ่าวเมาะตะมะ 
จากนั้นน าท่านนมสัการ เจดีย์ไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) หรือเจดียส์ยามพ่าย ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาท่ี มองเห็น
วิวทิวทศัน์ของเมืองมะละแหม่งได ้360 องศาท่ีสวยงาม เจดียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1418 เป็นสถานท่ีบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระทนัตธาตุของพระพุทธเจา้ ตามต านานเล่าว่าเดิม เจดียน้ี์ช่ือ “เจดีย์ไจ๊ชานลาน”  แปลว่า “เจดีย์
สยามพ่าย”  เน่ืองมาจากในคร้ังท่ีสยามไปตีพม่า แลว้เกิดทา้ทายใหส้ร้างเจดียแ์ข่งกนั พม่าใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาว
หลอกทหารไทยจนทหารไทย พ่ายแพต้อ้งถอยทพักลบัเมืองไทย เจดียท่ี์กองทพัไทยสร้างคา้งเอาไวแ้ค่คร่ึงองคน์ั้น
ต่อมาพม่า ไดก้ลบัมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบนั  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
                       จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหามุนี ที่วัด ยาดานา บอน มิน้ท์ หรือท่ีชาวมะละแหม่งเรียกว่า “วดัเส่งด่ง”  (Sein 

Don) เพราะเคยเป็นท่ีประทบัของพระนาง Sein Don Mibaya-gyi หน่ึงในพระมเหสีของพระเจา้มินดง กษตัริยพ์ม่า
แห่งมณัฑะเลย ์พระนางมีพระราชหฤทยัระลึกถึงพระพุทธรูปมหามุนีท่ีเมืองมณัฑะเลยจึ์งรับสั่งให้สร้างองค์
จ าลองข้ึนในปี ค.ศ. 1904 ท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในงานแกะสลกัไมอ้ยา่งสวยงามเหมือนพระต าหนกัท่ีเมือง
มณัฑะเลยโ์ดยเฉพาะอาสนบลัลงักท่ี์แกะสลกัไมแ้ละเคร่ืองประดบัอยา่งสวยงาม จากนั้นน าท่านชมพระอาทิตยต์ก
ยามเยน็ ณ ถนน Strand Road   

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
                        น าท่านเข้าสู่ที่พกั Ngwe Moe Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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วนัที่สาม      พะอนั – ถ า้ก้อกนู – ถ า้ยาทิเปียน - เจดย์ี Shwe Yin Kyaw – เขาเซกาบิน - เจดย์ีไจ๊กะลัต๊ 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหร่ียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของแม่น ้ าสาละวิน ห่างจาก
แม่น ้าสาละวินซ่ึงไหลลงสู่ทะเลอนัดามนั 50 กิโลเมตร พ้ืนท่ีโดยรอบเป็นภูมิประเทศ ท่ีมีความสูงชนัยื่นออกมา
จากท่ีราบ ภูเขาต่าง ๆ ท าใหมี้ถ ้าจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งมีความส าคญัทางศาสนา น าท่านชมความอศัจรรยง์ดงาม
ของ ถ ้าก้อกูน (Kaw-goon Cave) หรือถ ้า ถ  ้าหม่ืนพระ อยู่ดา้นเหนือของแม่น ้ าสาละวิน ระหว่างทางเดินท่านจะ
เห็นพระพุทธรูปดา้นขา้งของหนา้ผาซ่ึงเป็นพระพุทธรูปตามแบบศิลปะของมอญประมาณคริสตวรรษท่ี 7 โดยสม
เด็มพระราชินีแห่งเมาะตะมะ ให้ท่านไดน้มสัการพระต่างๆ และชมความอลงัการของพระพุทธรูปท่ีติดอยู่ตาม
ผนงัถ ้าจ านวนมาก นบัหม่ืนองค ์และแท่งหินแกะสลกัโบราณ ถือวา่เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองพะอนัท่ี
ทุกคนตอ้งมาเยือน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ ้ายาทิเปียน เป็นถ ้าท่ีมีความยาวประมาณ 200 เมตร ขา้งในถ ้าจะมี
พระพุธรูปปางต่างๆ ท่ีประดิษฐานมากมายและยงัมีภาพเขียนตามฝาผนงัถ ้าอยา่งงดงาม 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม เจดย์ี Shwe yin hmaw เป็นเจดียท่ี์งดงามท่ีสุดของเมืองพะอนั ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมแม่น ้าสาละวินท่ี
มีวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม ภาพวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียงท่ีเดินทางดว้ยเรือ ชาวประมง และบรรยากาศพระอาทิตย์
อสัดงอนัแสนงดงามตรึงตราตรึงใจแก่ผูม้าเยือน เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวเขา้มาเมืองพะอนัไม่ขาดสาย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขาเซกาบิน (Mount Zwekabin) เป็นภูเขาท่ีงดงามและศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของพม่า
ตอนใต ้ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองพะอนั, รัฐกะเหร่ียง บนยอดเขาแห่งน้ีประดิษฐานเจดียเ์ซกาบิน ซ่ึง
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าจะเดินข้ึนมาสักการะทุกวนั การเดินข้ึนสู่ยอดเขาเซกาบินนั้น ใช้เวลาประมาณ 2-4 
ชัว่โมง โดยมีบนัใดทอดยาวตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขาท่ีสูงถึง 723 เมตร และเม่ือข้ึนไปถึงดา้นบนนั้นแลว้ เรา
จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองพะอนัท่ีงดงามเกินบรรยาย  จากนั้นเดินทางไปยงั เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต  (Kyauknalatt) 
หรือ เจดียเ์ขาตะปู เจดียส์ าคญัท่ีเป็นดงัสัญลกัษณ์ของเมืองพะอนั ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าและภูเขา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
สถานศึกษาพระธรรม   จากนั้นพาท่านไปท่ีสวนสาธารณะท่ีเรียกวา่ Chit Thu Myaing Park สวนท่ีมีสีสันพร้อม
วิวภูเขาท่ีสวยงาม 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
                          น าท่านเข้าสู่ที่พกั Thiri Hpa An Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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วนัที่ส่ี      พะอนั – หงสาวด ี- พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางกลบัพร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร
มอญโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 400 ปี  และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี  ชมสถานท่ีซ่ึงมีความส าคัญต่อ
ประวติัศาสตร์ของไทยคือ บริเวณท่ีเคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซ่ึงปัจจุบนักรมศิลปากรพม่าไดท้ า
การ ขุดคน้ฐานของพระราชวงั ก่อสร้างตวัอาคารจ าลองบรรยากาศของพระราชวงัในสมยัก่อนดว้ย  น าท่านชม 
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดีสัญลกัษณ์
ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ งยงัเป็นเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางดา้นทิศใตข้องเจดียช์
เวมอร์ดอ ท่านจะไดพ้บกบัพระต าหนกัของบุเรงนอง และขา้งๆกนักนัเช่ือว่าเป็นพระต าหนกัเรือนไทยของพระ
นางสุพรรณกลัยา ซ่ึงตอนน้ีเหลือแต่ซากตอไม ้น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมสัการ
พระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาว

พม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีให้
เลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู กุ้งแม่น า้หงสา ท่านละ 1 ตวั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิมง็กะลาดง 

16.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M331 
18.15 น. คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 

************************ ขอขอบพระคุณที่เลอืกใช้บริการ ********************** 
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อตัราค่าบริการ / ท่าน 

ออกเดินทาง 6 ท่านโดยไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ 
(กรณกีรุ๊ปถึง 15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทวัร์) 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-

3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่  

มีเตียง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง 

09 – 12 ม.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

16 – 19 ม.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

23 - 26 ม.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

30 ม.ค  - 02 ก.พ 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

07-10 ก.พ 63(วนัมาฆบูชา) 19,900 19,900 18,900 17,900 5,500 

13 - 16 ก.พ  63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

20 - 23 ก.พ  63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

27 ก.พ  - 1 มี.ค  63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

05 – 08 มี.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

12 – 15 มี.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

19 - 22 มี.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

26 - 29 มี.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

02 - 05 เม.ย 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

23 - 26 เม.ย 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

01 – 04  พ.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

07 – 10 พ.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 
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14 – 17 พ.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

21 – 24 พ.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

28 – 31  พ.ค 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

04 - 07  มิ.ย 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

11 – 14 มิ.ย 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

18 – 21  มิ.ย 63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

25 – 28 มิ.ย  63 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
***ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี

น า้มันอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
 

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 ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
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 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 200 บาท x 4 วนั = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง  

 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
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 าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น 
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 
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ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ 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 าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 


