
 

 

 
 

 

 
 

ทวัรพ์มา่ : รหสั RGN365 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง – เมอืงย่างกุง้ – เมอืงหงสา – พระราชวงับุเรนอง – เจดยี ์

ชเวมอดอ (พระธาตมุุเตา) – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (-/L/D) 

 

07.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู6 เคาน์เตอรส์ายการบนิ MYANMAR 
AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
10.40   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
11.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (1)  

 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้ และ บรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหักพังที่

ยังหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจบุันการ

ขดุคน้ยังไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ แตก็่พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวงัแหง่นี้กวา้งใหญเ่พยีงใด  
 



 
 
น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุ

ของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็น
สถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บเุรง

นองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมา

นมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี ้ 
 

พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 
 

จากทีพั่กเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพียง 10 นาทเีท่านัน้ หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการ
พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณ

ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมี

ความเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้ 



วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยิม้หวาน – เจดยีไ์จปุ้่ น (พระ 4 ทศิ) – 

เมอืงยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (B/L/D) 

 

05.00  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพุทธมชีดุจ าหน่ายบรเิวณนัน้ 
ใหท้า่นไดข้อพรพระธาตอุนิทรแ์ขวนอกีครัง้ ถา่ยรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระ

ธาตุองคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่

เหนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์
 

บนเขานี้ในตอนเชา้นอกจากทา่นจะไดม้าสักการะพระธาตุอนิทรแ์ขวนแลว้ ท่านยังสามารถตักบาตรพระ โดย

ระหวา่งทางจากโรงแรมเดนิเทา้ไปทางพระธาตุท่านจะไดพ้บเห็นสามเณร พระ และแม่ชอียู่เป็นจ านวนมาก ในสว่น
ของของถวายทา่นสามารถซือ้ไดจ้ากรมิทางเทา้มใีหท้า่นเลอืกตัง้ใสบ่าตรมากมายตามทา่นตอ้งการ 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
น าท่านเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพื่อท าบุญใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ทีน่ี้เราจะใสบ่าตรขา้ว

สวยเพียงอย่างเดยีว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรียมไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถ
น าไปไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานทีแ่ห่งนี้เป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก จากนัน้น า

ท่านเดนิทางต่อ ดว้ยความอิม่บุญและอิม่ใจ (ส ิง่ที่ทางวัดตอ้งการขณะนี้คือขา้วสาร โดยทางวัดจะมีการท าบุญ
บรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)  
 



 
 
หลงัจากนัน้น าทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยัง

สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง  

 

 

ไฮไลทท์ีน่ี้นอกเหนือจากการสกัการะพระนอนยิม้หวานแลว้ ยังมจีุดชอ้ปป้ิงทีเ่ป็นจุดดงึดูดนักทอ่งเทีย่วมายัง

วดัแหง่นี ้อาทเิชน่ไมแ้กะสลกั หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นีส้ามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้

 



 
 

น าชม พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระ

สมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โก
นาคม ์(ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกสุนัธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพี่

นอ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับรุุษเพศ  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ า้เผา ทา่นละ 1 ตวั (4) 
 

น าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่า มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ 

ไพลนิ หยก ไข่มุก เครือ่งเงนิ เครื่องหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง (สงวนสทิธิง์ดแทนรายการในกรณีที่
ตลาดปิด)   

 

 



น าท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกุตระ เมอืง

ยา่งกุง้ เชือ่กนัวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชร

อยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า
และชาวต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกลา่วขานกัน

วา่ ทองค าทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มจี านวนมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ทีธ่นาคารชาติ
องักฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 
 

ณ วัดแห่ งนี้ ยั งมีส ิ่งศักดิ์ส ิทธิ์อื่น  ๆ อีกมากมาย

นอกเหนอืจากองคเ์จดยีช์เวดากอง อกีจุดทีเ่ป็นทีน่ยิมนัน้ก็คอื 
องค์แม่ยักษ์โดยวธิีการสักการะนั้นท าไดโ้ดยการจุดบุหรี่ 1 

มวน ใหก้บัองคแ์มย่ักษ์พรอ้มอธฐิานขอในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 

 
 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต  ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร 
พธุ 

กลางวนั 

พธุ 

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา 
ชา้ง 
ไมม่งีา 

หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 

สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถ
น าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล 

นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้า

พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเป็กปกักิง่/สลดักุง้มงักร (5) 
 

พกัที ่ CHATRIUM HOTEL / SEDONA HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงย่างกุง้ – วดัคาบาเอ – ร่วมพธิเีทนิพระธาตุ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระ

นอนยิม้หวาน – สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ(B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

หลังจากนัน้น าทา่นร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุึน้เทนิบนศรษีะที ่เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร 
ภายในบรรจพุระอฐัธิาตขุองพระอคัรสาวก คอืพระโมคคลัลานแ์ละพระสารบีตุร และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเงนิ

หนัก 500 กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ ่บรรจคุนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ย
ถ ้าเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลว่า “หิน” เจดีย์แห่งนี้สรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ 

นายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า ส าหรับเป็นสถานทีส่ังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่อ

อทุศิเป็นกุศลเพื่อใหเ้กดิความสนัตสิขุแดม่วลมนุษยต์ามความหมายของชือ่ “เจดยีค์าบาเอ” ซึง่แปลวา่ “สนัตภิาพ
โลก” ทัง้นี้มคี าร ่าลอืว่าอูนุสรา้งเจดยีแ์ห่งนี้ตามบัญชาของชปีะขาวทีแ่สดงปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอู้นุท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพธิอีาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
 



 
 

จากนัน้น าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีน่ าไปบรรจใุน พระเจดยีช์เว

ดากอง เมือ่พระเกศาธาตุได  ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยี์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระ

เจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก ท าลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมคีวามแตกตา่ง
กับพระเจดยีท์ั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระ

บรมธาตไุวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดน้ าทองค าและของ
มคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 

 

 
น าทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่ อธฐิานสิง่

ใดจะสมความปรารถนา  
 

จากนั้นสักการะ เทพกระซบิ หรือนัตอะมาดอวเ์มี๊ ยะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคที่เกดิความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพ

บชูามานานแลว้ 

 



 
 
น าท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมี

ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็น
ศลิปะพมา่ทีง่ดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร 

  

เทีย่ง บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ตซ์ฟีู๊ ด (7) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
16.30   น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่8M331  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.15  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

16 – 18 มกราคม 2563 10,999 3,500 6,599 

17 – 19 มกราคม 2563 11,999 3,500 7,599 

18 – 20 มกราคม 2563 11,999 3,500 7,599 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 10,999 3,500 6,599 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 11,999 3,500 7,599 

01 – 03 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

13 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 10,999 3,500 6,599 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,500 7,599 

27 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 10,999 3,500 6,599 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 11,999 3,500 7,599 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 11,999 3,500 7,599 

06 – 08 มนีาคม 2563 10,999 3,500 6,599 

07 – 09 มนีาคม 2563 10,999 3,500 6,599 

13 – 15 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

14 – 16 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 



20 – 22 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

21 – 23 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

27 – 29 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

28 – 30 มนีาคม 2563 11,999 3,500 7,599 

 

**ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้
ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็น
ส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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


