
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11590 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 เท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบิน  Air Asia (FD)   

ไฟลท์สวย (บินเชา้ ถึงพม่า 08.15 น.  ขากลบัออกจากพม่า 21.40 น. มีเวลาเท่ียวแบบเต็มๆ) 
 พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว พร้อมอาหารเชา้ / นอนโรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน 1 คืน และ ย่างกุ้ง 1 คืน 
 นมสัการ 3 ใน 5 มหาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพม่า พระธาตุอินทร์แขวนพระมหาเจดียช์เวดากองเจดียช์เวมอดอว ์
 ไหวพ้ระดงัร่วมพิธีสวดมนตเ์สริมบารมี นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนท่ีสวยงามใน 

แบบของมอญพระราชวงับุเรงนองขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซิบธุรกิจการงานร ่ ารวย เฮงๆ ปังๆ 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตลาดสก๊อต 
 เมนูพเิศษ !  เป็ดปักกิง่ + สลัดกุ้งมังกร , กุ้งแม่น า้เผา 

 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง –เมืองหงสาวดี–พระเจดียช์เวม
อดอว(์พระธาตุมุเตา) – พระราชวงับุเรงนอง – เมืองไจทิ๊โย -  
คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถข้ึนพระธาตุ) 

   
KYAIKHTO HOTEL 
หรือระดับเทยีบเทา่ 

2 
พระธาตุอินทร์แขวน –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว– 
พระพุทธรูปไจปุ่้น – พระมหาเจดียช์เวดากอง    

   
SEDONA HOTEL 
หรือระดับเทยีบเทา่ 

3 
เจดียโ์บตาทาวน์ – พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระนอน
ตาหวาน –ตลาดสก๊อต–ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   – 



 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

มกราคม  31 ม.ค.- 2 ก.พ.62 12,999.- 

กมุภาพนัธ์ 28 ก.พ.-2ม.ีค.62 11,999.- 
 
วนัแรก          ท่าอากาศยานดอนเมือง–เมืองหงสาวดี–พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา)– 
พระราชวงับุเรงนอง–เมืองไจ๊ทโิย-คมิปูนแค้มป์–พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ) 

            (อาหารเทีย่ง/เยน็) 
05.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย  ประตู 2-3 

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

   07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน  FD251 
   08.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาท)ี  

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย และรับกระเป๋า 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
มอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.จากนั้นน าท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน้ี์เป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกวา่ “พระธาตุมเุตา”
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงคร้ังก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ
บูรพกษตัริย ์ ในสมยัโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือ
คร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่มาแลว้ถึง 4 คร้ัง ท าใหป้ลียอด
ของเจดียอ์งคน้ี์หกัพงัลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาท่ีชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน้ี์ จึงไดท้  าการสร้างเจดียช์เวม

http://bit.ly/2NMk5YE


 

อดอวข้ึ์นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกท่ีสร้างสูง 70 ฟุต) นบัเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุด
ในพม่าน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้ (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุคน้และ
บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถาน
แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ี
ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสีย
กรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูก
สร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(1)(พเิศษ  เมนูกุ้งแม่น า้เผา ท่านละ 1 ตัว) 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ๊ทโิย แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผา่น
ชมแม่น า้สะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคน
ไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกอง
หลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้ม
แม่น ้าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้  ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง  
สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง 
กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ี
ไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ “พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็นเคร่ือง
ราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคม้ป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถ
ประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอด
เขาประมาณ 1 ชัว่โมงจากนั้นเดินทางเขา้ท่ีพกั KYAIKHTO HOTEL OR YOE YOE LAY HOTEL เป็น
โรงแรมท่ีอยูใ่กลพ้ระธาตุอินทร์แขวนมากท่ีสุด ชมทศันียภาพงดงาม และน าท่านไปนมสัการ พระธาตุอินทร์
แขวน (พระธาตุประจ าปีเกิดปีจอ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(2) 
**หลงัอาหารเยน็เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือนมสัการพระธาตุอนิทร์แขวน ตั้งอยูท่ี่เมืองไจกโ์ท 
อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยูบ่นยอดเขา เหนือระดบัน ้าทะเล 3,615 ฟุต มีลกัษณะเด่นเป็น
กอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงชนัอยา่งหม่ินเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดึงดูดของ
โลกโดยไม่ตกลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสักการะ   และยงัเป็นพระธาตุประจ าปี
จอ (สุนขั) ท่ีคนเกิดปีน้ีตอ้งไปนมสัการสักการะคร้ังหน่ึงในชีวติท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ด้
ตลอดคืน ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จโ้ท  ควรเตรียมเส้ือกนั
หนาว  หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพื้นท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิด
ตลอดคืน  (แต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 20.00น.) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั KYAIKHTO HOTEL OR YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 
 
 
 



 

วนัทีส่อง       พระธาตุอนิทแขวน–พระพทุธไสยยาสน์ชเวตาเลยีว - พระพทุธรูปไจ๊ปุ่ น–พระมหาเจดีย์ชเว
ดากอง    

05.00 น. น าท่านไปนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรพระธาตุยามเชา้ สัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ 
ยามเชา้ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบๆ องคพ์ระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยแ์ห่งองคพ์ระธาตุท่ีตั้งอยูโ่ดย 
ไม่ลม้หรือหล่นลงมา 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม(3)    (อาหารเช้า/อาหารเที่ยง/เยน็) 
หลงัอาหารเชา้ เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลบัสู่เมืองหงสาวดีตามเส้นทางเดิม 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    (4) 
จากนั้นน าท่านนมสัการพระพุทธไสยยาสน์ชเวตาเลยีว อายเุก่าแก่กวา่พนัปี พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 
55 ฟุต สูง 3-16 ฟุต สร้างใน พ.ศ. 2424  หลงัจากนั้นเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้ แวะนมสัการ พระพุทธรูป
ไจ๊ปุ่น ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ท่ีมีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะ
โคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต)้, พระกกุสันโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทิศ
ตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพี่นอ้งท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบาน
ตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ซ่ึงมีพระพุทธรูปองคห์น่ึงไดเ้กิดพงัทลายและไดมี้การบูรณะใหม่ท าให้
พระพุทธรูปองคน้ี์มีลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองคอ่ื์นๆจากนั้นน าท่านชมและนมสัการ พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อย
กวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ี
แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอ
พรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมี
พระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิด
ตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้
ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน
แปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย
และอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงาม
ของวหิารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน 
ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึน
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่
เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบั
บนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง 
เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร(5) (พิเศษ  เมนู เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   SEDONA HOTELหรือระดับเทยีบเท่า 
 



 

วนัทีส่ามเจดีย์โบตาทาวน์–พระเทพทนัใจ–เทพกระซิบ–พระนอนตาหวาน–ตลาดสก๊อต– 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม      (6)(อาหารเช้า/อาหารเทีย่ง/-)   

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามา
 เม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุ
 พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผา   
 ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ือง 
 สีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ  
 พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี  
 เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้ 
 อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากน้ันกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะน าให้
 เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยสัีก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1 
 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้ จากน้ันกเ็อา หน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบยีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนา
 ทีข่อไว้จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์ 
 เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล 
 ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอ
 พรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนั การ
 บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้น าทุกท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี
 หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระ
 ท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    (7) 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็น
ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร
เรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสม
ระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หาก
ซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีทีม่ีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 
21.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่ FD258 
23.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                
สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น  ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคญั *** 

 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 
 

31 ม.ค.- 2ก.พ. 2562 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 12,999. – 
พกัเดี่ยวเพิม่  3,500.– 

 

28 ก.พ.-2ม.ีค.62 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 11,999. – 
พกัเดี่ยวเพิม่  3,500.– 

 
 

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมบีริการลอ็กทีน่ั่งและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าทีม่คีวามประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่ง
ตดิกนัหรือเลือกทีน่ัง่ได้ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ ทีน่ั่งอาจจะ

ไม่ได้นั่งตดิกนัในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน   
 * ในกรณีต้องการลอ็กทีน่ั่งไปกลบัค่าใช้จ่ายในการลอ็กทีน่ั่งไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เทีย่ว 

 * ต้องการลอ็คทีน่ั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวที ่1    ค่าบริการลอ็กทีน่ั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที ่2-5  ค่าบริการลอ็กทีน่ัง่ ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 
 แถวที ่6-8  ค่าบริการลอ็กทีน่ัง่ ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกคร้ังก่อนท าการจองค่ะ 
 

 
 
 
 

 
 



 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน แอร์เอเชีย ขาไปท่าน

ละ 20 กก.  ขากลบัท่านละ 20 กก 
8. ค่ า ไกด์ท้อง ถ่ินน า ท่ านท่อง เ ท่ี ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

– การชดเชยอุบัติ เหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษทัได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการ
สัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ1,500 บาทตลอดทริป  
ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษทั หรือต้องการใบก ากบัภาษ)ี 

4. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคน
ต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุด
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้
ทางบริษัทฯจะเป็นผู ้ด  า เนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะ
ยื่นวีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ช าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทาง

ท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
หมายเหตุ 

– ส่งส าเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

 
การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 



 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20  ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น  


