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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว สายการบนิ จํานวน 

27 – 29 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 12,900 +2,500 WE 20 
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สกัการะ 3 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิ�สทิธิ� คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 3 วนั  

พระธาตอุนิทรแ์ขวน : เมอืงไจโ้ท : เจดยีอ์งคเ์ล็กต ั�งบนกอ้นหนิทอง,ประจําปีเกดิ “ปีจอ” 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง : เมอืงยา่งกุง้ : เจดยีท์อง คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระธาตมุเุตา(เจดยีช์เวมอดอร)์ : เมอืงหงสาวด ี: เจดยีท์ ี�สงูที�สดุในพมา่ (เจดยีม์อญ) 

พระนอนยิ�มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดยี ์4 ทศิ..ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ี 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิยา่งกุง้ – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ๊่ น – พระราชวงับุเรงนอง – เจดยี ์

ชเวมอดอร(์พระธาตมุเุตา) – เมอืงไจโ้ท – พระธาตอุนิทรแ์ขวน(เจดยีไ์จท้โีย) – ค ิ�มปนูแคม้ป์ 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั �น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร ์D 

สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก   

09.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เที�ยวบนิที� WE301  

10.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนม่าร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามสําเนียงพม่าว่า หานตาวดี) ภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า Bago หรอื Pegu ในอดตีเคยเป็นเป็นเมอืงหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของชาวมอญและมอีายุมากกว่า 400 ปี

ตั �งอยูใ่กลเ้มอืงเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพมา่ต่อมาพระเจา้ตะเบ็งชะเวตี�ยดึครองไดแ้ละสถาปนาเป็น

ศนูยก์ลางอํานาจของราชวงศต์องอ ูหงสาวดเีจรญิรุ่งเรอืงสดุขดีในรัชสมัยของพระเจา้บเุรงนอง หงสาวด ีอยูห่่าง

จากเมอืงยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

  จากนั�นนําชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูป

ปางประทับนั�งโดยรอบทั �ง 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณ

โคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 

สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) เล่ากันว่าสรา้งขึ�นโดย

สตรสีี�พี�นอ้งที�มพีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์ว ้

ชั�วชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน รํ�าลอืกนัวา่ทําใหพ้ระพทุธรปูองคนั์�นเกดิรอยรา้วขึ�นทันท ี

นําทา่นชม พระราชวังบเุรงนอง และ บัลลังกผ์ึ�ง (Kanbawza Thadi Palace) ซึ�ง

เพิ�งเริ�มขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เมื�อปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที�ยัง

หลงเหลอือยู่ ทําใหส้ันนษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี�เป็นที�ประทับของ พระ

เจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี�ไดร้ับคําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ  และเป็นที�ประทับ

ของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั �งตอ้งตกเป็น

เชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี�ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักตา่งๆ ขึ�นมาใหมโ่ดยอา้งองิ  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมนํ่�าหงสา) 

►จากนั�นนําท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mawtaw 

Pagoda)  ที�ตั �งตระหง่านโดดเดน่อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีพระเจดยีอ์งคน์ี�ถอืว่า

มคีวามโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ�งศักดิ�สทิธิ�สําคัญสูงสุด

ของชาวพม่า นําท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึ�งชาวมอญและชาวพมา่เชื�อกันว่า

เป็นจดุที�ศักดิ�สทิธิ�มาก (ณ จดุอธษิฐานอนัศักดิ�สทิธิ� และสามารถนําธปูไปคํ�ากับ

ยอดของเจดยีอ์งคท์ี�หักลงมาเพื�อเป็นสริมิงคล ซึ�งเปรยีบเหมอืนดั�งคํ�าจนุชวีติให ้

เจรญิรุ่งเรอืงยิ�งขึ�นไป) ซึ�งเจดียน์ี� สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา

สกัการะ เจดยีอ์งคน์ี�เป็นศลิปะที�ผสมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญ

ไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 114 เมตร สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 14 เมตร 
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มจีดุอธษิฐานที�ศักดิ�สทิธิ�อยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ�าหนักที�มหาศาล ตกลงมายัง

พื�นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นที�รํ�าลอืถงึความศักดิ�-สทิธโ์ดยแท ้และ

สถานที�แห่งนี�ยังเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ�นดํา ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ�นครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์ี�สูงที�สุดในพมา่ สว่นปลยีอดที�พังลงมาก็ไดต้ั �งไวท้ี�มุม

หนึ�งขององคเ์จดยีเ์พื�อใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจบุนั 

นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชมแม่นํ�าสะโตง สถานที�สําคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ซึ�งในอดตีขณะที� สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซึ�ง

นําทัพโดย สรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชดุ

ยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมา แมท่ัพหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพ กลับกรุง

หงสาวด ีจากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิ�มปูนแคม้ป์ 

เพื�อทําการเปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�น เป็นรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวที�เราจะสามารถ

ขึ�นพระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสักพัก เพื�อเดนิทางสู่ยอดเขา เดนิทางถงึที�พัก ใหท้่านอสิระตาม

พักผ่อนตามอัธยาศัย   ►นําชม เจดียไ์จท้ีโย หรอื พระธาตุอนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) 

หรอืกอ้นหนิทอง ซึ�งถอืเป็นหนึ�งสิ�งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดยีข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั �งอยูบ่นกอ้น

ศลิาใหญ่ปิดทอง ที�วางหมิ�นเหม่ อยู่บนหนา้ผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศักดิ�สทิธิ�ที�บรรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มทําใหห้นิกอ้นนี�ทรงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรื�อยไป ตามคตกิารบชูาพระ

ธาตุประจําปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตุอนิทรแ์ขวนนี�ใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬา

มณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื�อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี�ครบ 3 ครั �ง ผูนั้ �นจะมแีต่ความสขุความ

เจรญิ พรอ้มทั �งขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั�งสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอด สําหรับ

ท่านที�ตอ้งการนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานาน ที�บรเิวณระเบยีงที�ยื�นสูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสื�อกันหนาว

หรอืกนัลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองนั�งเนื�องจากบรเิวณพื�นที�นั �นมคีวามเย็นมาก (พระเจดยีอ์งคน์ี�เปิดตลอดคนื

แตป่ระตูเหล็กที�เปิดสําหรับสภุาพบรุุษที�เขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธิ

ฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองคําไปเพื�อปิดทององค์พระธาตุอนิทร์

แขวน) อสิระท่านขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  จากนั�นนําท่านลงจากพระธาตุอนิทร์แขวน โดย

รถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก ถงึ คิ�มปนูแคม้ป์ นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

  ที�พกั YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สอง ค ิ�มปนูแคม้ป์ – เมอืงหงสาวด ี– พระนอนยิ�มหวาน – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ+ เทพ

กระซบิ – ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ีใหท้า่นไดพ้ักผอ่นชมววิสองขา้งทางตามอธัยาศัย จนเดนิทางถงึเมอืงหงสา 

นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ�มหวาน) กราบนมัสการ 

พระพทุธรปูนอนที�มพีทุธลักษณะที�สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ�งเป็นที�

เคารพนับถอืของชาวพมา่ทั�วประเทศ และเป็นพระนอนที�งดงามที�สดุของพม่า อกีทั �ง

ทา่นสามารถที�จะเลอืกหา เครื�องไมแ้กะสลัก ที�มใีหเ้ลอืกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยงัสามารถเลอืกซื�อ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พมา่ ของที�ระลกึตา่งๆ ในราคาถกู. 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมนํ่�าหงสา) 

นําท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) ใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนรถชมววิสอง

ขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงยา่งกุง้ 

นําท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซึ�งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที�

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดนํ้ามาเมื�อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นี�ถกูระเบดิของ

ฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ

อกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี�ประดับดว้ย

กระเบื�องสสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์นําทา่นขอพร 

นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิ�สทิธิ�ของชาวพม่าและชาวไทย วธิกีาร

สกัการะรูปปั�นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื�อขอสิ�งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนั�นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท 

หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั�นก็

เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ�วชี�ของนัตโบโบย ีแค่นี�ท่านก็จะสมตามความปราถนาที�ตั �งใจไว ้นําท่านขา้มฝั�งถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึ�งมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี�ยะ” ตามตํานานกล่าววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรัทธา
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ในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื�อสตัวจ์นเมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพมา่เคารพกราบ

ไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื�นไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ย

นํ�านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

นําท่านอสิระชอ้ปปิ� ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ�นโดยชาวสก๊อตในสมัยที�ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สนิคา้ที�จําหน่ายใน

ตลาดแห่งนี�มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครื�องเงนิ ที�มศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื�อผา้

สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื�อสิ�นคา้หรอือญัมณีที�มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครั �ง เนื�องจาก

จะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 
►นําท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์อง

แห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชื�อเดมิของเมอืงยา่งกุง้) แห่งลุ่มนํ�าอริะวด ีเจดยี์

ทองคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดยีท์ี�ใหญ่

ที�สุดของประเทศพม่า มคีวามสูงถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อ

กว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยูเ่ป็นนํ�าหนักถงึ 1100 

กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีลํ�าค่า กว่า 5,548 เม็ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณทางขึ�นทั �งสี�ทิศจะมีวหิารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทั �งหลัง ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะ

ชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะนํามาซึ�งบญุกศุลอนัเป็นหนทางสูก่ารหลดุ

พน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทั �งมวล บา้งนั�งทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประคํา และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์

จากนั�นใหท้า่นชมแสงของอญัมณีที�ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ 

สเีหลอืง, สนํี�าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานที�สําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที�บเุรง

นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลาน

อธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี�รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั �งแปดทศิ

รวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�าพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  (บฟุเฟ่ต!์ บารบ์คีวิปิ�งยา่ง) 

 ที�พกั SHANGRILA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน – สนามบนิยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 

Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที�มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ�งเป็นพระที�มตีา

สวยงามที�สดุในประเทศพมา่ มขีนตาที�งดงาม ชมพระบาทที�มภีาพมงคล 108 ประการ   

  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิก่อนขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที�อาจ

เกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ�คนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ�นเครื�องกลับตามวันและ

เวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

11.30 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เที�ยวบนิที� WE302  

13.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร………… 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ� : รายการทัวรท์่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สาย

การบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ

ของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทํา

การจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืวา่ลูกคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�ว

เครื�องบนิภายในประเทศเนื�องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ั�น พญานาค 
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 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบี�ยประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�มไิดร้ะบุใน
รายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิกอ่นเดนิทาง)   
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3 % 
เดนิทางขึ�นตํ�า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา
ยนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเที�ยวทรปิใด, 

วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไมม่ั�นใจโปรด
สอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ�ที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ย
เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยว
ทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการ
จองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที�
เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิาร
เพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับ
เทา่นั�น 

 

 


