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เวลิด์ ทราเวลเลอร์ ขอน าท่านสมัผสัดินแดนแห่งอารยธรรม ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาพม่า 
เยือนสญัลกัษณอ์นัยิง่ใหญ่ “พระมหาเจดียช์เวดากอง-พระธาตุอินทรแ์ขวน”  

พรอ้มไฮไลท ์“มหาเจดียช์เวมอดอ-พระราชวงับุเรงนอง-เจดียโ์บตาทาวน-์วดัเจา้ทตัจี” 
พรอ้มน าท่าน สกัการะขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต กบั เทพทนัใจและหลวงพ่อตาหวาน 

พรอ้มการบริการอาหารข้ึนช่ือมากมาย เช่น บุฟเฟ่ตน์านาชาติ กุง้แมน้ ้ า เป็ดปักกิ่ง สลดักุง้มงักรและอีกมากมาย 
เดินทางสะดวกสบายโดยการบนิไทยและสายการบินไทยสมายล ์พรอ้มท่ีพกัและบริการสุดประทบัใจ 

 หวัหนา้ทวัรม์ืออาชีพช านาญเสน้ทาง100% / โรงแรมระดบัระดบั3-5ดาว*3 คืนเต็ม*รวมอาหารทุกมื้ อ 
      โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครือ่ง หรูหรา มีระดบั 

                 รวมค่าหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ทริปไกดแ์ละคนขบั ประกนัการเดินทาง ค่าตัว๋และภาษีสนามบนิ 
เทีย่วพม่าอย่างหรูหรามีระดบั เทีย่วครบจบทุกไฮไลท ์ทีพ่กัหรูหรามีระดบั บริการอาหารระดบัพรีเมีย่ม 

บริการอย่างมืออาชีพ รวมครบทุกอย่าง ไม่ตอ้งจ่ายเพิม่ 
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ก าหนดการเดินทาง      17-20,23-26 พ.ค./6-9,27-30 มิ.ย./13-16,26-29 ก.ค. 
9-12 ส.ค./29 ส.ค.-1 ก.ย./5-8,26-29 ก.ย./11-14,18-21,20-23 ต.ค. 
31 ต.ค.-3 พ.ย./14-17 พ.ย./28 พ.ย.-1 ธ.ค./5-8,7-10,19-22 ธ.ค. 2562 

                                         ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน 
วนัแรกของการเดินทาง   สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิย่างกุง้-เมืองหงสาวดี-มหาเจดีย ์
                                        ชเวมอดอ-พระราชวงับุเรงนอง-พระธาตุอินทรแ์ขวน 

06.30 น. คณะท่านพบกนั ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 ROW C สายการบนิไทยสมายล์ 
พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ท่าน 

07.55 น. น าท่านเดนิทางออกเดนิทางสู่ สนามบนิย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 303 
08.50 น. น าท่านเดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋า

เรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเรียกว่า เมอืงพะโคในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน เมอืง
หงสาวดีเดิมถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆที่ส  าคัญของชาวมอญ  และในปัจจุบันเมืองนี้ เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างไม่ขาดสาย... (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี  
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียช์เวมอดอ (Shwemawdaw Pagoda) หรืออกีชื่อหนึ่งว่า พระธาตุมุเตา แปลว่า จมูก
ร้อน องค์พระมหาธาตุองค์นี้มีความสงูมากถึง 114 เมตร ตั้งอยู่ในเมืองหงสาวดี โดยได้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยมอญก าลัง
รุ่งเรืองและได้มีการบูรณะอกีหลายครั้ง พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีคามโดดเด่นในหลายๆด้านและยังมีอายุเก่าแก่กว่า2,600 
ปีภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าและยังเป็น1ใน5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส  าคัญสูงสุดของชาวพม่า 
นอกจากนั้นน าท่านนมสัการยอดเจดยี์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สทิธิ์เป็นอย่างมาก (ณ จุดอธฐิาน
อันศักดิ์สิทธิ์สามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป)... 
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เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียงขอบริการท่าน ณ ภตัตาคาร KYAW SWA RESTAURANT บริการท่านด้วย อาหาร
ทอ้งถิน่ พเิศษ บริการท่านดว้ยกุง้แม่น ้ าเผาสไตลเ์มียนมาร ์

 

 

  
 

 
 

 
จากนั้นน าท่านเยอืน พระราชวงับุเรงนอง พระราชวังแห่งเมอืงหงสาวดีเป็นพระราชวังที่ย่ิงใหญ่สมพระเกยีรต ิสร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2109  เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่งนับเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมีประตู
ทางเข้าออกถึง 10 ประตู มีพระราชบัลลังก์ที่มีชื่อว่า บัลลังก์ภุมรินทร์ หรือ บัลลังก์ผึ้ ง ซึ่งสร้างขึ้นจากความเชื่อของ
ศาสนาฮินดู ปัจจุบนั พระราชวังกมัโพชธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนกัท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  พระธาตุไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
จากนั้นน าท่านเปล่ียนยานพาหนะส าหรับขึ้นเขาเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ เมื่อขึ้นถึงคิมปูนแค้มป์ จากนั้นน าท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา
โดย “กระเชา้ไฟฟ้า” หมายเหต ุ: ส าหรับค ่าคนืนี้แนะน าให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าส าหรับ OVERNIGHT BAG เพ่ือความ
สะดวก ส าหรับท่านในการพักค้างคืนบนพระธาตุอินทร์แขวน  จากนั้นน าท่าน สกัการะ พระธาตุไจทีโย หรือ พระธาตุ
อินทรแ์ขวน ที่มีความหมายว่า หินรูปหัวฤๅษี เป็นก้อนหินสทีองขนาดใหญ ตั้งอยู่บนหน้าผาสงูชันคล้ายว่าจะหล่นลงมา 
แต่กลับไม่มทีท่ีาว่าจะตกลงมาแต่อย่างใด จึงเป็นเกดิเรื่องราวที่เชื่อกนัว่า เป็นหินที่พระอนิทร์น ามาแขวนไว้ และยังมเีจดีย์
ที่สร้างไว้ด้านบน ที่จ าลองให้เป็นพระเกศแก้วจุฬามณ ีซึ่งเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ ที่ใครเกดิปีนี้ ต้องหาโอกาสไปนมัสการ
สกัคร้ังหนึ่งในชีวิต… 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั  
พักที่ :   KYAIKHTO HOTEL หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีส่องของการเดินทาง  พระธาตุอินทรแ์ขวน-วดัไจค้ะวาย-พระพุทธรูปไจปุ่้น-วดัพระพุทธ 
                                        ไสยาสนช์เวตาเลียว-ย่างกุง้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อิสระให้ท่านได้ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธเพ่ือต้อนรับวันใหม่ ชุด

อาหารจะมีจ าหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธเรียบร้อยแล้วผู้คนส่วนใหญ่
นิยมจุดเทยีนตามจ านวนอายุเพ่ือความเป็นสริิมงคลในชีวิต.. 

  หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยน าท่านลงสู่ภาคพ้ืนดนิ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วดัไจ้คะวาย ซึ่ งเป็นวัดส าคัญที่มีพระสงฆ์จ าพรรษา

มากกว่า 500 รูปอีกทั้งวัดนี้ ยังเป็นสถานที่ศึกษาพนะไตรปิฎกของพระภิกษุและ
สามเณรอกีด้วย... 

เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียงขอบริการท่าน ณ ภตัตาคาร THREE FIVE RESTAURANT บริการท่านดว้ย อาหาร
ทอ้งถิน่ พเิศษ บริการท่านดว้ยกุง้แม่น ้ าเผาสไตลเ์มียนมาร ์

 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระพุทธรูปไจ้ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) เป็นเจดีย์ที่มี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง4
ทิศที่มีต านานเล่าว่า สร้างขึ้ นโดย4สาวพ่ีน้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้าง
พระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเองและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศต่อมา
น้องสาวคนสุดท้องกลับพบรักกับชายหนุ่มและได้แต่งงานกันจึงเกิดอาเพศฟ้าผ่า
พระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมาและได้มีการบูรณะขึ้ น
ใหม่จึงท าให้พระพุทธรูปองคน์ี้ จะมีลักษณะแตกต่างจากองคอ์ื่นๆ ให้ท่านได้สกัการะ
และขอพรได้ตามอธัยาศัย... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว ปูชนียสถานศักดิ์สทิธิ์อนัดบัสอง
ของเมอืงหงสาวด ีและเป็นพระพุทธไสยาสนท์ี่มคีวามยาว 181 ฟุต สงู 50 ฟุต สร้างขึ้นในปีพ.ศ.1537 ในสมยัมอญเรือง
อ านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาท
เสมอกนั เล่าขานว่าเป็นพระรปูสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าในคนืก่อนเสดจ็ดบัขันธปรินิพพาน... 
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ค ่า  ขอบริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร LA SEINE DINNER ภตัตาคารภายในโรงแรมท่ีพกับริการท่านดว้ยเมนู 
    บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพกั   LOTTE HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า โรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร  
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง            ย่างกุง้-เมืองสิเรียม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตาทาวน ์
                                           พระมหาเจดียช์เวดากอง-ย่างกุง้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม เป็นเมืองเลก็ๆที่ส  าคัญของชาวพม่าซึ่งในอดีตเมืองนี้ เป็นเมืองส าคัญในการ

เดนิเรือของชาวโปตเุกสและชาวต่างชาตทิี่เข้ามาท าการค้าขาย (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 30นาท)ี 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เจดียเ์ยเลพญา หรือ เจดยี์กลางน า้ตามต านานเล่าว่า เจดยี์แห่งนี้สร้างในสมยัมอญเรืองอ านาจ 

เมื่อประมาณพันกว่าปีก่อน โดยมคีหบดชีาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธษิฐานว่า ถ้าน า้ท่วมกข็ออย่าให้ท่วมองค์
พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จ านวนมากเท่าไหร่กข็อให้ไม่มีวันเตม็ล้นพ้ืนที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้ สร้างบนเกาะมีสภาพ
เป็นเพียงเกาะเลก็ๆกลางแม่น า้กว้างใหญ่เท่านั้น และเจดยี์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องไหว้พระขอพรท าธรุกจิทางการค้า 
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เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร GOLDER DUCK RESTAURANT ภตัตาคารท่ีมีช่ือเสียงล าดบัตน้ๆของ

ประเทศพม่าซ่ึงเมนูอาหารแต่ละเมนูไดผ้่านกรรมวิธีการปรุงรสมาเป็นอย่างดีจนไดร้บัการรีวิวจากเพจดงัทั้ ง
ต่างประเทศและในเมืองไทย  พเิศษ บริการท่านดว้ยเมนู เป็ดย่างน ้ าผึ้ งสูตรพม่า 

 
 
 
  
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เจดียโ์บตาทาวน ์ เป็นอกีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยัง
ประเทศพม่า โดยมีความเชื่อเล่ากนัมาต่อๆ กนัว่าเมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้
ทหาร 1,000 นายที่มีต านานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานซึ่งภายในองค์พระเจดีย์ยังมีวัตถุโบราณจัดแสดงมากมาย 
นอกจากนั้นท่านยงัสามารถนมสัการ เทพทนัใจ เทพที่คุ้มครองเจดีย์โบตะตาวซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาขอพรเป็นอย่างมากเพราะเชื่อกนัว่าท่านจะดลบลัดาลให้พรที่ขอสมปรารถนาอย่างเรว็ทนัใจนั้นเอง...  
 
 
 
 
 
 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระมหาเจดียช์เวดากอง ท่านจะได้ชมพระมหาเจดย์ีขนาดใหญ่ที่มชีื่อเสยีงและส าคญัเป็นล าดบัต้นๆ
ของประเทศพม่าภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ และมีเพชรอยู่ 
5,448 เมด็ เจดีย์มีความสงูถึง 326 ฟุต มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน า้หนักถึง 1100 กิโลกรัม ชาว
มอญและชาวพม่า ถอืการกราบไหว้บูชาเจดยี์ชเวดากอง จะน ามาซึ่งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกขโ์ศกโรคภัย
ทั้งมวลอกีด้วย... 
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ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร PHAI LIN RESTAURANT  
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีพกั   LOTTE HOTEL YANGON หรือเทียบเท่าโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร 
 

 
 
 
 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง              ย่างกุง้-ตลาดสกอ๊ต-วดัเจา้ทตัจี-วดัพระเข้ียวแกว้-ปางชา้งเผอืก 
                                          สนามบนิย่างกุง้-สนามบินสุวรรณภูมิ   

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดสกอ๊ต (Scott Market) สถานที่ชอ็ปป้ิงที่มชีื่อเสยีงมากที่สดุในประเทศพม่า เป็นแหล่ง
ศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก ตั้งแต่อาหารนานาชนิด   เสื้อผ้า  ของที่ระลึกต่างๆ 
มากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าทตัจี น าท่านนมัสการพระนอนตาหวาน แห่งกรุงย่างกุ้ง พระพุทธรูปที่มีสสีนั
เป็นเอกลักษณ์จะพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศพม่า “ หลวงพ่อตาหวาน” แห่งวัดทตัจีคือตัวอย่างที่เด่นชัดในด้านงาน
ประติมากรรมทางศาสนาของชาวพม่า ด้วยดวงตาที่ท าจากแก้วแวววาว พระโอษฐ์ที่เคลือบด้วยสีแดงสด อีกทั้งยังมี
เคร่ืองประดับเศียรที่เตม็ไปด้วยอญัมณีซึ่งเป็นพุทธศิลป์อนัโด่ดเด่น วัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เงียบสงบเหมาะแก่การเดินทาง
มาพักผ่อนจิตใจ และท่านยังสามารถชื่นชมประตมิากรรมที่งดงามรอบๆวัด... 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร WESTERN PARK RUBY RESTAURANT พเิศษ เมนูเป็ดปักกิ่งและ    
                        สลดักุง้มงักร  
 
 
 
 
 
 
 



THE BEST OF MYANMAR 4D3N   8 | ห น้ า  

 บริษทั เวิลด ์ทราเวลเลอร ์เอเจนซ่ี จ ากดั 

 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัพระเข้ียวแกว้ พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็น

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง เป็นหนึ่งในวัดที่ต้องไปสักการะเมื่อมาเยือนย่างกุ้ง ตัววัดมีรูปทรงแปดเหล่ียมที่
สวยงาม รวมถงึข้างในที่ประดษิฐสถานพระเขี้ยวแก้วกเ็ป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม... 
เมื่อได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิย่างกุ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านนมัสการ พระหินอ่อน (Marbel Temple) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
พม่าพระหินขาวนี้ สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สขีาวสะอาดและไม่มตี าหนิมี
ขนาดความสูงประมาณ  37  ฟุต กว้าง 24 ฟุต และมีน ้าหนักถึง  60 ตัน 
พระพุทธรปูองคน์ี้ เป็นพระพุทธรปูประทบันั่งพระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ที่อนัเชิญมากจากประเทศสงิคโปร์และศรีลังกา ฝ่าพระหัตถ์ยกขึ้นหันออกจากองค ์
หมายถงึการไล่ศัตรแูละประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ ยังมีการน าหินที่เหลื
มาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้ายและขวาประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูป
ด้วย... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปางชา้งเผือก น าท่านชมช้างเผือกเชือกงามที่สุด
ในพม่าโดยช้างทั้ง 3 เชือกนี้มีลักษณะเด่นคือ มผีิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทั้งนัยน์ตาของช้างยังเป็นสเีหลืองทอง
ถอืได้ว่าเป็นช้างที่หาชมได้ยากที่สดุในเอเชียอกีด้วย  
 
 
 
  
 
 
 

19.45 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG 306 
21.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทบัใจ  
 
 

***โปรแกรมและเมนูอาหารอาจจะมีการเปลีย่นแปลงได ้ทั้งนี้ เพือ่ผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั*** 
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อตัราค่าบริการช่วงวนัท่ี  17-20,23-26 พ.ค./6-9,27-30 มิ.ย.2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 31,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 30,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 29,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   6,500.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  5,000.- 

 

อตัราค่าบริการช่วงวนัท่ี  13-16,26-29 ก.ค./9-12 ส.ค. 

                               29 ส.ค.-1 ก.ย./5-8,26-29 ก.ย. 2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 35,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 34,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 33,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   8,500.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  9,000.- 

 

อตัราค่าบริการช่วงวนัท่ี   11-14,18-21,20-23 ต.ค. 2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 39,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 38,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 37,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   12,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  12,000.- 
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อตัราค่าบริการช่วงวนัท่ี  31 ต.ค.-3 พ.ย./14-17 พ.ย. 

                            28 พ.ย.-1ธ.ค./5-8,7-10,19-22 ธ.ค. 2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 34,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 33,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 32,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   12,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  7,000.- 

▪ สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB และธนาคารกสิกรไทย KBANK 

▪ สามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดิตได้...โดยไม่มดีอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าที่) มัดจ าเงินสด10,000 บาท (ช่วงปกติ) ส่วนท่ีเหลือช าระผ่านบัตรเครดิตได้ มัดจ าเงิน
สด 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) 

***กรณที่านส ารองที่นั่งล่าช้า ต๋ัวโปรโมชั่นเต็ม***ราคาทวัร์จะปรับราคาขึ้นทา่นละ 
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจส ารองที่นั่ง 
(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง) 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ *ค่ารถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรม
การเดนิทาง 

• คา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

• คา่ทปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ 

•  คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากที่
ทางสายการบนิก าหนดไว ้ 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันที่ท าการจองค่าประกันชวีติกรณี
อุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัตเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 
500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ
นอก 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรอื 15,000 บาท (ชว่งวันหยุด) ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดี
คนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน 
การจลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสูญหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอื
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่าน ท่านจงึสามาร
ส ารองยานพาหนะได ้

• ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีทา่นจะกลับกอ่นหรอืเลือ่นวันเดนิทาง
กลับ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ทา่นจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จาก
ทางบรษัิท เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลกิ  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ป

ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

    
 

 

 
 

 


