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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – วดัไจ๊ควาย – เจดียช์เวมอดอร์ - พระธาตุ
อินทร์แขวน 
Bangkok – Yangon – Bago - Kyakhat wine monastery - Shwemawdaw 
Pagoda - Kyaikhtiyo Pagoda 

 ✓ ✓ YOE YOE LAY HOTEL 

2 

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียง – เจดียไ์จ๊ปุ่ น – ย่างกุง้ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 
Kyaikhtiyo Pagoda – Bago - Kambawzathardi Golden Palace - 
Shwethalyaung Buddha - Kyaikpun Pagoda – Yangon -  Shwedagon 
Pagoda  

✓ ✓ ✓ 

BEST WESTERN GREEN 
HILL YAGON  

3 

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี – เจดียโ์ปตาทาวน์ – เทพทนัใจ – ตลาดสก๊อตมาร์
เก็ต – ชา้งเผือก - สนามบินย่างกุง้ - กรุงเทพฯ 
Chauk Htat Gyi Pagoda - Botataung Paya – Natboboyee – Scott Market - 
Royal White Elephant Garden – Yangon Airport - Bangkok 

✓ ✓  - 

ก าหนดการเดินทาง  :  เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563 
ออกเดินทางต้ังแต่ 6 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถ่ินให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

GROUP&GO MYANMAR 
ย่างกุ้ง - หงสาวดี – พระธาตุอนิทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

 

 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

9,990.- 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊ควาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน 

…… น.  คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
…… น.  ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก 
…… น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เวลา

ท้องถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์
ทอ้งถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การตอ้นรับท่าน น าท่านเดิน ทางสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่
ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่น ้าหงสา ท่านละ 1 ตัว 
 น าท่านร่วม ท าบุญ ณ วัดไจ๊คะวาย  ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ์จ าพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวดัน้ียงัเป็น
สถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกดว้ย   น าท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 ส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลกัษณ์ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยงัเป็นเจดีย ์
คู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาชา้นาน ทางดา้นทิศใต้ของเจดียช์เวมอร์ดอ ท่านจะไดพ้บกบัพระต าหนักของ
บุเรงนอง และขา้งๆกนักนัเช่ือว่าเป็นพระต าหนกัเรือนไทยของพระนางสุพรรณกัลยา ซ่ึงตอนน้ีเหลือแต่ซาก
ตอไม้ น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.30 ชั่วโมง ระหว่าง
ทางผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวม
คนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุ
รกรรมา แม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระ
แสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างน้ีได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง" นับเป็น
พระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคม้ป์ 
เปลี่ยนรถเป็นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ที่พกั (นั่งรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอด
เขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน )  ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของสอง
ขา้งทางพร้อมสัมผสัความเย็นและอากาศบริสุทธ์ิ  พร้อมน าท่านเข้าสู่ที่พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน 
เดินทางประมาณ 10 นาที เชิญท่านไป  นมัสการพระธาตุ  ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน  ซ่ึงเป็น

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6-10 ท่านขึน้ไป โดยรถ TOYOTA COMUTER 
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เจดีย ์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหม่ินเหม่อยู่บนหน้าผา ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิง
มหัศจรรย ์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้ ง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนา 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   
หลงัอาหารค ่าท่าน เชิญท่าน สักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนัง่สมาธิหรือ สวดมนต์ไดต้ลอดคืน 
ส าหรับท่านที่ตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์จ ้ท่านควรเตรียมเส้ือ
กนัหนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเยน็มาก พระธาตุอิน
แขวนน้ีเปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  น.  
สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก  YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียง  – เจดีย์ไจ๊ปุ่ น -  ย่างกุ้ง 
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

04.30 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญดว้ยการถวายระฆงัเพื่อเป็นสิริมงคลกบัตวัท่าน
เอง สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัที่พกั 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจดัเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลบั 
07.00 น. ออกเดินทางกลับพร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี  เมืองหลวงเก่าแก่ของ

อาณาจกัรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผสัชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมสถานที่ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
ประวตัิศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซ่ึงปัจจุบนักรมศิลปากรพม่าได้
ท าการ ขุดคน้ฐานของพระราชวงั ก่อสร้างตวัอาคารจ าลองบรรยากาศของพระราชวงัในสมยัก่อน  

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงาม

ในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงาม
ที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เคร่ืองไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง 
สมควรแก่เวลาน าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น  ซ่ึงบูรณะเมือง พ.ศ.2019  มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 4 
ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
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พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคค์ือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องที่อุทิศตน
ให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  

 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง น าท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า
ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย ์สร้างด้วยทองค า
หนกั 2 ตนัขนาดเท่าไข่ประดบัดว้ยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ซ่ึงมีทั้งผูค้น  ชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติมากมายพากนัเที่ยวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย 
พร้อมน าท่านไปยังจุดอธิษฐาน เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศ
พม่า สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่า ณ ลานอธิฐาน 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู  วระฐาเน สิงกุตตะเร        มะโนลมัเม สัตตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ  ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ      ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ    จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย          อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

***อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ*** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN GREEN HILL YAGON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที่สาม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทนัใจ – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – ช้างเผือก – สนามบินย่างกุ้ง 
- กรุงเทพฯ 

เช้า. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมสัการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระที่มี
ความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นน าท่านสักการะ เจดีย์โปตา
ทาวน์ ตามต านานเล่าขานว่า เม่ือราว 2,000 ปีก่อน พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริยม์อญทรงบญัชาให้นายทหาร
ระดับแม่ทพัตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝ่ังเมือง
ตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณน้ี จึงสร้างเจดียโ์บตะทาวน์ไวเ้ป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มา
บรรจุไว ้ก่อนน าไปบรรจุในมหาเจดียเ์วดากองและเจดียส์ าคญัอื่นๆ เจดียโ์บดาทาวน์จึงเป็นหน่ึงในมหาบูชา
สถานของชาวมอญและพม่าเร่ือยมา จนกระทัง่เกิดสงครามโลกครั้ งที่2 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรไดท้ิ้งระเบิด
ถล่มย่างกุง้ ท าให้เจดียโ์บดาทาวน์องค์เดิมถูกท าลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้คน้พบผอบทรงสถูป
บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุครั้นเม่ือเจดียโ์บดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงน า
พระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแกว้ใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย ์และท าช่องทางให้พุทธศาสนิกชน
เดินเขา้ไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ียงัมีส่ิงที่น่าชมในอาณาบริเวณเจดียโ์บดาทาวน์คือ 
พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซ่ึงเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลกัษณะงดงามยิ่งนัก
ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครั้ นเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 
2428 ถูกเคลื่อนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรที่ถล่ม
วงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถูกจดัไปแสดงที่พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต น าท่าน
ขอพร พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิ์ สิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหวข้อพรและเพื่อความเป็น
สิริมงคล  น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฝากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงองคเ์ทพกระซิบน้ีชาวพม่าเช่ือว่า
เป็นธิดาของพญานาค คนพม่าจะนับถือเทพองคม์ากรองจากเทพทนัใจ  ท่านจะเห็นได้จากของไหวท้ี่คนพม่า
น ามาไหวเ้ม่ือประสบความส าเร็จตามพรที่ขอโดยการขอพรเทพกระซิบน้ี ตอ้งไปขอเบาๆ ขา้งๆ หู ซ่ึงเป็นที่มา
ของเทพกระซิบ  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู เป็ดย่าง + สลัดกุ้งล็อบสเตอร์ 

จากนั้นน าท่านแวะซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (ปิดทุกวนัจันทร์) เลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมือง
ราคาถูก เช่น ไมแ้ละงาชา้งแกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง  
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น าท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากใน
ปัจจุบนั 

  
 
 
 
 
 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนินานาชาติเม็งกะลาดง 

......... น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก  

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

 

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563 9,990 บาท  3,500 บาท 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดนิทางช่วงวันหยุดนกัขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเมียนมาร์ 

 

อัตรานี้รวม 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเที่ยวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ สามารถอยู่ไดไ้ม่เกิน 14 วนั 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น ตลอดการเดนิทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ข้อควรทราบ: 
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้ว

ทางบริษทัถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพูดภาษาทอ้งถิ่น

เท่านั้น  
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้งถิ่น (Local Guide) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคลื่อนกับ

คนขบัรถของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 
➢ วนัแรกที่เดนิทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้งถิ่นจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
➢ ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการที่แสดงขา้งต้น ต้องมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนด กรุณา

สอบถามเจา้หน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ ง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช าระมาแลว้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
เทา่นั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับการยืนยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
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➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่ แจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศที่ตอ้งท าวีซ่า) 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในครั้ งแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ที่สามารถท ารีฟันด์ไดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินคา่รีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ ง จ านวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน 
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตให้คืนบตัรโดยสาร 
❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพัก 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท าให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให้ (Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเดี่ยว และต้อง

ช าระค่าห้องพกัเดี่ยวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ตน้ทุนที่คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
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ตารางบิน สายการบินที่แนะน าขึน้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตารางบิน สายการบินที่แนะน าขึน้ที่สนามบินดอนเมือง 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ขาไป สุวรรณภูมิ-ย่างกุง้ 
BKK-RGN 

8M336 10.40-11.05 

ขากลบั ย่างกุง้-สุวรรณภูม ิ
RGN-BKK 

8M331 16.30-18.15 

 ขาไป สุวรรณภูมิ-ย่างกุง้ 
BKK-RGN 

UB020 11.00-11.30 

ขากลบั ย่างกุง้-สุวรรณภูม ิ
RGN-BKK 

UB017 17.50-19.20 

 

ขาไป สุวรรณภูมิ-ย่างกุง้ 
BKK-RGN 

PG710 08.45-09.40 

ขากลบั ย่างกุง้-สุวรรณภูม ิ
RGN-BKK 

PG704 18.20-20.15 

 ขาไป สุวรรณภูม-ิย่างกุง้ 
BKK-RGN 

TG303 08.00-.8.45 

ขากลบั ย่างกุง้-สุวรรณภูม ิ
RGN-BKK 

TG306 19.45-21.40 

 ขาไป ดอนเมือง-ย่างกุง้ 
DMK-RGN 

FD251 07.15-08.00 

ขากลบั ย่างกุง้-ดอนเมือง 
RGN-DMK 

FD254 17.50-19.35 

 ขาไป ดอนเมือง-ย่างกุง้ 
DMK-RGN 

DD4230 06.30-07.05 

ขากลบั ย่างกุง้-ดอนเมือง 
RGN-DMK 

DD4239 21.00-22.45 
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 ขาไป ดอนเมือง-ย่างกุง้ 
DMK-RGN 

SL200 06.45-07.35 

ขากลบั ย่างกุง้-ดอนเมือง 
RGN-DMK 

SL207 19.20-21.15 


