
  
 

          
 
 

 

 

   

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13402 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

01 – 02 มถิุนายน  (เสาร ์– อาทติย)์ 7,777 2,000 DD 20 

08 – 09 มถินุายน (เสาร ์– อาทติย)์ 8,888 2,000 DD 20 

17 -18 สงิหาคม  (เสาร ์– อาทติย)์ 8,888 2,000 DD 20 

31 สงิหาคม – 01 กนัยายน (เสาร ์– อาทติย)์ 8,888 2,000 DD 20 

 
 
 
 
 
 



  
 

          
 
 

 

 

   

  

 

  

พมา่ อนิทรแ์ขวน+9 วดัดงั  2 วนั 1 คนื 
เก็บครบไฮไลท ์ “ยา่งกุง้   หงสาวด ี  พระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

เปิดใหมสู่เ่สน้ทางต านาน “สมเด็จพระนเรศวร” สกัการะพระเจดยีแ์ฝด “โจงตูพ่ญา” 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์“พระธาตไุจทโีย” พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์“มหาเจดยีช์เวดากอง” และ “พระธาตมุเุตา” (เจดยีช์เวมอดอร)์ 

ตกับาตรพระสงฆ ์400 กวา่รูป วดัไจค้ะวาย และขอพระ องคเ์ทพทนัใจ,เทพกระซบิ    

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD)  

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

 

*หมายเหตุ :  แนะน าใหท้า่นจดัเตรยีมเป็นกระเป๋าใบเล็กส าหรบัใสส่มัภาระคา้งคนืบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน. 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงยา่งกุง้ – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ๊่ น – พระธาตุมุเตา – พระนอนยิม้หวาน 

– พระเจดยีแ์ฝดวดัโจงตู – พระธาตุอนิทรแ์ขวน  – พระธาตุอนิทรแ์ขวน (ไจทโีย) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคาน์เตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวด ีหรือ พะโค (อ่านออกเสยีงตามส าเนียงพม่าว่า หานตาวด)ี ภาษาอังกฤษ

เรยีกวา่ Bago หรอื Pegu ในอดตีเคยเป็นเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของชาวมอญและมีอายุมากกว่า 400 ปี

ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพมา่ตอ่มาพระเจา้ตะเบ็งชะเวตีย้ดึครองไดแ้ละสถาปนาเป็น

ศนูยก์ลางอ านาจของราชวงศต์องอู หงสาวดเีจรญิรุ่งเรืองสุดขดีในรัชสมัยของพระเจา้บุเรงนอง หงสาวด ีอยู่

ห่างจากเมอืงย่างกุง้ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 จากนั้นน าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มี

พระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องค์

สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับ

พระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวันตก) 

เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดยสตรีสี่พี่นอ้งที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตย์

สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่า

ลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันที 

 จากนัน้น าท่านชม เจดยีช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore)  

ทีต่ัง้ตระหง่านโดดเดน่อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีพระเจดยีอ์งคน้ี์ถือว่ามีความ

โดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธิส์ าคัญสูงสุดของ

ชาวพม่า น าท่านนมัสการ ยอดเจดยี์หักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่า

เป็นจุดทีศ่กัดิส์ทิธิม์าก (ณ จุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค ้า

กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป) ซึง่

เจดยีน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน้ี์เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพม่า

และศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดยี์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุด

อธษิฐานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพื้น

ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และ

สถานทีแ่ห่งน้ียังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่

ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดที่พังลงมาก็ไดต้ัง้ไวท้ี่มุม

หนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจุบัน จากนัน้น าท่านชม วดั

ไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา 

ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแห่งน้ีได ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (พเิศษ! เสรฟิกุง้แม่น ้าหงสา) 

 น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (พระนอนยิม้หวาน) กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธ

ลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็น



  
 

          
 
 

 

 

   

  

 

  

พระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า อกีทัง้ท่านสามารถทีจ่ะเลอืกหา เครือ่งไมแ้กะสลกั ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย ตลอด

สองขา้งทางและยังสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พม่า ของทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาถูก 

 น าท่านเขา้สู ่ พระเจดยีแ์ฝดวดัโจงต ูเมอืงวอ หรอืเดมิชือ่ กอแวง อยู่ห่างจากเมืองหง

สาวด ีประมาณ 40 กม. จากขอ้มูลจากหนังสอืต านานสมเด็จพระนเรศวร ของ มจ.

ชาตรี เฉลมิยุคล โดยมีที่ปรึกษา รศ.ดร.สุเนตร ชุตนิธรานนท์ และทีมส ารวจ ได ้

สนันษิฐานวา่ วดัแห่งน้ีเป็นทีป่ระกอบพระราชพธิีหลั่งทักษิโณทก ประกาศอสิระภาพ

ของสมเด็จพระนเรศวร ที่ฝ่ังไทยเรียกเมืองน้ีว่า "เมืองแครง" ชมเจดยีแ์ฝดที่องคน์ึง

สรา้งโดยคนสยามและอกีองคน์งึสรา้งขึน้จากคนมอญและใหท้่านไดส้กัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดั.  

 น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานที่ส าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม

ซึง่น าทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง 

สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสุรกรรมา 

แม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอย

ทัพ กลับกรุงหงสาวด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการ

เปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่น เป็นรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ า

เสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได)้ ใชเ้วลา

เดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา เดนิทางถงึทีพ่ัก ใหท้่านอสิระตามพักผ่อนตามอธัยาศยั   น าชม เจดยีไ์จ ้

ทีโย หรือ พระธาตุอนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือกอ้นหนิทอง ซึง่ถือเป็นหนึ่งสิง่

สกัการะสงูสดุของชาวพม่า เป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิน่เหม่ อยู่

บนหนา้ผา แตช่าวพม่ามักยนืกรานวา่ไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ทิธิท์ี่บรรจุอยู่ภายในพระเจดยีอ์งค์

ย่อมท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระ

ธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ด

ไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่ง

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ส าหรับท่านที่ตอ้งการนมัสการกลางแจง้

เป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้ีโย ควรเตรียมเสือ้กันหนาวหรือกันลมหรือผา้ห่ม ผา้พันคอ 

เบาะรองน่ังเน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก (พระเจดยีอ์งคน้ี์เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับ

สภุาพบุรุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษ

เขา้ไปปิดแทนได ้ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

  ทีพ่กั KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน 

– พระมหาเจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – กรงุเทพฯ 

*ตสีี-่ตหีา้ ท่านสามารถตืน่เชา้มาท าบุญใสบ่าตรพระธาตหุรอืจะน่ังสมาธ ิสวดมนต ์บรเิวณพระธาตุท่านจะไดเ้ห็นชาวพม่า

มาท าบุญใหก้บัพระธาตเุชน่กนั 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านลงจากพระธาตุอนิทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก ถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ใหท้่านไดพ้ักผ่อนบน

รถชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงย่างกุง้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถูกระเบดิ

ของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระ

บรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผา

ภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยี์

ทีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระ

เจดยี์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาว

พม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิง่ใดแลว้

สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย 

จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบ

โบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอา



  
 

          
 
 

 

 

   

  

 

  

หนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตัง้ใจไว ้   น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเน้ือสัตวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพ

กราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ 

บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 น าท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึง่เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่

งดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ 

 น าท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์

ทองแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะ

วด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี มหา

เจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้

โอกะลาปะ เมือ่กวา่ 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่

เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5 ,548 เม็ด รวมถึง

ทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได ้

จ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับ

กระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาว

พม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศก

โรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ให ้

ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เช่น สี

เหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที่บุเรง

นองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลาน

อธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิ

รวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคาร

เรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ที่มีศลิปะผสมระหว่าง

มอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้

สิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมาย

เหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจันทร)์ *อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.00 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD4239  

22.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทับใจในบรกิาร.............. 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 
 

 

 

   

  

 

  

 

 



  
 

          
 
 

 

 

   

  

 

  

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิในวนัทีเ่ดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง
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สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มข ึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.ส ิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


