
 

 

 

 

 
 

 

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN397 



วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุง้ – สิเรียม – เจดียเ์ยเลพญา – เจดียช์เวดากอง – พระเข้ียวแกว้จุฬามณี - เจยดี์ย์

กาบาเอ - ถ ้ามหาปาสาณคูหา - วดัโกทตัจ ี 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชีย (FD) โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึน

เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุ ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่

สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

07.30 น.  บินลดัฟ้าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD251 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 15 นาท ี

08.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Sireum) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง 1ชม.) เมอืงแห่งนี้ เคย

เป็นเมอืงเมอืงท่าของ โปรตุเกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั  นายพลฟลปิ เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 

2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลลู์ซติา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) 

ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ย่างกุง้ทีเชื่อมต่อกบัแม่น า้อิระวดี น าท่านนัง่เรือชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 

พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนlาอายุนบัพนัปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรียม เกาะนี้ไม่ว่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มวีนั

น า้ท่วมไดท้ี่บริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ น าท่านสกัการะและขอพรเพือ่เป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่ชาวพม่านบั

ถือ ท่านสามารถซื้ ออาหารเพื่อเลี้ ยงปลานับรอ้ยท่ีอยู่ในบริเวณวัดได  ้จากนั้นน าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง 

(Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงพม่า (1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของพม่า) เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็น

สง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เม็ด มหา

เจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถงึ 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ 

ว่ากนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติ

องักฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค์ มซีุม้ประตูสี่ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหา

เจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตุของพระพธุเจา้จ านวน 8 เสน้ 

เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมที ัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิา



กนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่ง

นี้มีสถาปตัยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็น

ความงามของวหิารทศิที่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง

ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระ

เจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมาก

ราบไหวบู้ชา  ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้

เพื่อขอพรจากองคพ์ระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน 

เพื่อเสริมสรา้งบารมแีละสิริมงคล เป็นจุดส าคญัของพระมหา

เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจดุทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จงึไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทศิ นอกจากนี้

รอบองคเ์จดียย์งัมพีระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกิด

ตน เพือ่ความสริิมงคลแก่ชวีติ 

ท่ านสามารถน าดอกไม้ธูป เทียน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์พระมหา เจดี ย์ช เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน  เพื่ อ เสริมสร ้างบารมีและสิริ มงคล 

เป็นจุดส าค ัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งน้ี เป็นจุดที่บุ เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได ้ร ับสมญานามว่าผู ้ชนะสิบทิศ 

นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน เพื่อความสริิมงคลแก่ชีวิต 

สญัลกัษณ์ประจ าวนัเกดิ 

วนัอาทิตย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคืน วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านสกัการะ พระเข้ียวแกว้จุฬามณี หรือ พระทาฐธาตุ คือพระ

ทนัตธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระโคตมพทุธเจา้ ซึ่งตามลกัขณสูตร

ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ไดก้ล่าวถงึมหาปุริสลกัขณะ 32 ประการ 

มีขอ้ความตอนหนึ่งกล่าวถึง ลกัษณะของพระทาฐะหรือเขี้ยวของ

บุคคลผูม้ลีกัษณะแห่งมหาบุรุษว่า "เขี้ยวพระทนตท์ ัง้สี่งามบริสุทธ์ิ" 

ขอ้มลูนี้จงึท าใหเ้ชื่อกนัว่า พระเขี้ยวแกว้มที ัง้หมด 4 องค ์ 

1.พระเขี้ยวแกว้เบื้องบนขวา ทา้วสกักะอญัเชิญไปประดิษฐาน ณ 

พระจฬุามณีเจดยี ์บนสวรรคช์ ัน้ดาวดงึส ์  

2.พระเขี้ยวแกว้เบื้องต า่ขวา ประดิษฐานที่แควน้กลงิคะ แลว้จึงถูก

อญัเชิญไปประดิษฐาน ณ ลงักาทวปี (วดัพระเขี้ยวแกว้ ประเทศศรี

ลงักา ในปจัจบุนั  

3.พระเขี้ยวแกว้เบื้องบนซา้ย ประดิษฐาน ณ แควน้คนัธาระ แลว้เชื่อว่าถูกอญัเชญิไปประดิษฐานไวท้ี่เมอืงฉางอนั ประเทศจนี 

(ซีอาน) โดยพระภิกษุฟาเหียนเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายงัอินเดีย  ปจัจุบนั พระเขี้ยวแกว้องค์นี้ ถูกอญัเชิญไป

ประดษิฐาน ณ พระมหาเจดยี ์ณ วดัหลงิกวง กรุงปกัก่ิง 

4.พระเขี้ยวแกว้เบื้องต า่ซา้ย ประดิษฐานในภพพญานาคเป็นที่เชื่อกนัว่า บนโลกมนุษยข์องเรานี้  มพีระเขี้ยวแกว้ขององคพ์ระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ประดิษฐานอยู่ 2 องค ์นอกจากนี้ พระเขี้ยวแกว้ยงัจดัเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกกระจดักระจาย องค์

มลีกัษณะแขง็แกร่งรวมกนัแน่น พทุธศาสนิกชนจึงมคีวามศรทัธาเลือ่มใสในองคพ์ระเขี้ยวแกว้เป็นอย่างมาก  จากนัน้น าท่าน



ร่วมพธีิมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทนิบนศรีษะที่ เจดียก์าบาเอ เป็นเจดียท์รงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอฐัธิาตขุอง

พระอคัรสาวก คือพระโมคคลัลานแ์ละพระสารีบุตร และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงนิหนกั 500 กิโลกรมั ภายในอาณา

บริเวณเจดียย์งัมีหอ้งประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สรา้งเป็นลกัษณะคลา้ยถ า้เรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” 

“ปาสาณ” แปลว่า “หนิ” เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรฐัมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรบัเป็น

สถานที่สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 แ   ละเพื่ออุทศิเป็นกุศลเพื่อใหเ้กิดความสนัติสุขแด่มวลมนุษย์

ตามความหมายของชื่อ “เจดียค์าบาเอ” ซึ่งแปลว่า “สนัติภาพโลก” ทัง้นี้มคี าร า่ลอืว่าอูนุสรา้งเจดียแ์ห่งนี้ตามบญัชาของ

ชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริยแ์ละขอรอ้งใหอู้นุท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาในการเขา้ร่วมพิธีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง)  

จากนัน้น าท่านชม เจดียโ์กทตัจี (Koe Htat Gyi Pagoda) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวชิยัที่ถือว่าใหญ่ที่สุดองค์

หนึ่งในย่างกุง้ หรือเรียกอีกนามว่า พระอตุลาธิภาติ มหามนุี พระเจดียโ์กทตัจีนี้สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1905 มลีกัษณะถาปตัยก

รรมพเิศษคือ เป็นอาคาร 9 ชัน้ มงุหลงัคา 9 ยอด ทางเดินเขา้อาคารทัง้ 2 ดา้นมปีฎมิากรรมปูนปัน้ รูปป กบยกัษ ์และงู ซึ่ง

สตัวท์ ัง้สองนี้มทีีม่าจากต านานว่าไวว้่า กบยกัษไ์ดก้ินงู ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะในดินแดนแห่งน้ีถอืเป็นอีกสถานที่ศกัดิ์

สทิธิแห่งหนึ่ง ทีน่ิยมขอพรในเร่ืองชยัชนะและโชคลาภต่างๆ 

เเเเ   รบัประทานอหารค า่ ณ รา้นอาหาร  PADOMAR รา้นอาหารเมียนมารต์น้ต าหรบั 

ทีพ่กั SULE BEST WASTERN ระดบั 5* หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง เจดียโ์บตาทาวน์ (เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ– เจดียไ์จก๊ะส่าน - ตลาดสก็อต – วดังาทตัจี – พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี  - 

วดับารมี -  โรงงานหยก -กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป ได ้

น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยงัมสีิง่ที่

น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที่มี

ลกัษณะงดงามยิ่งนกั น าท่านสกัการะขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ย

ที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วธีิการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 

กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตัโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท่้านน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์

20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบันิ้วชี้ของนตัโบโบยี แค่นี้ ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว ้น าท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์



เม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิ้นชีวติไปกลายเป็นนตัที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว ้

กนั โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ และน าน า้นมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้น าท่านนมสัการ เจดียไ์จก๊ะสา่น เจดยีท์ีเ่ป็นทีป่ระทบัของพระเกศาธาต ุ16 เสน้และอฐัขิองพระพทุธเจา้ 16 ชิ้น จากนัน้

น าท่านชม เจดียแ์ม่ละม ุตัง้อยู่ชานเมอืงย่างกุง้ ตามต านาน แมะละม ุคือพระนามของพระมารดาของพระเจา้โอคาลาปะ ผู ้

ริเริ่มก่อสรา้งเจดียช์เวดากอง ภายในบริเวณวดัมพีระพทุธรูปที่แสดง พทุธประวตัิช่วงตน้ชีวติของพระพทุธเจา้ ประกอบคู่ไป

กบัรูปปัน้สตัวเ์ลื้อยคลาน ต่างๆ อกีมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงที่ ตลาดโบโจก๊ อองซาน(BogyokeAung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market) เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมยัที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 

สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ที่มศีิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกั

จากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้ อสิ้ นคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) (ตลาดสกอ๊ต

ปิดทุกวนัจนัทร)์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดังาทตัจี (Ngar Htet Gyi) ซึ่งมพีระ

พุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชัน้ เป็น

พระพทุธรูปปางมารวชิยัที่แกะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรง

เป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และ

สลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง 

(สมยัมณัฑเลย์) น าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี   (Kyauk That gyi 

Buddha) หรือ พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญ่ มคีวามยาว

กว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมคีวามงดงามที่สุดของประเทศพม่า 

ท ัง้พระพกัตรแ์ละขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแกว้ ส ัง่ผลติมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถงึพระจีวรที่มคีวาม

พริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายงัปลายสุดพระบาทของพระนอนองคน์ี้  ตรงที่พระบาทมภีาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะ

ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ย รูปมงคล 108 ประการจากนัน้นท่านเดนิทางสู่ 

วดับารมี พระเกษาธาตุมีชีวิต ใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที่เชื่อว่ายงัมชีีวติอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนี้  เมื่อ

น ามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคลือ่นไหวได ้อีกทัง้วดันี้ยงัไดช้ื่อว่าเป็นที่เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุ ไวม้ากที่สุดดว้ยไม่ว่า

จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์างๆอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม รา้นหยกพม่า ใหท่้านไดเ้ลอืกชม

เลอืกซื้อเครื่องประดบัหยกพม่าแท ้น า้งามๆ จากเหมอืงธรรมชาต ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิย่างกุง้  

 

 

 

 

 

 

 

 



21.40 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย (FD) เทีย่วบนิที ่FD258 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 20 นาท ี

23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

   

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

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 
               *** ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,990 *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบนิ*** 

 
 
 
 

FT-RGN FD05V - เท่ียวฟิน ย่างกุง้ พกัหรู 5 ดาว มหาบญุ 2 วนั 1 คืน โดย FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 

ปี เสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 

ปีไม่เสรมิเตียง 
พกัเดี่ยว 

10 – 11 ธ.ค. 62 7,590 7,590 7,590 1,900 

11 – 12 ธ.ค. 62 6,990 6,990 6,990 1,900 

17 – 18 ธ.ค. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 

19 – 20 ธ.ค. 62 6,490 6,490 6,490 1,900 

31 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 11,990 11,990 10,990 3,900 

08 – 09 ม.ค. 63 7,990 7,990 7,990 1,900 

22 - 23 ม.ค. 63 7,990 7,990 7,990 1,900 

25 - 26 ก.พ. 63 7,590 7,590 7,590 1,900 

10 – 11 มี.ค. 63 7,590 7,590 7,590 1,900 



 
อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✔ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้าหนักสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  

✔ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✔ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✔ ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรบัเพิ่มข้ึน 

× ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้

อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุ

มของบริษทัฯ 

× ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง  

× ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่) (ส าหรบักรณีท่ีเดินทางไม่ต า่กว่า 30 

ท่านโดยช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

1. กรณีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่านเรียกเกบ็ค่าทิปเพิ่ม 500 บาท จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน 

2. ในกรณีทีผูเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถงึ 30 ท่านเกบ็ค่าทิปเพิ่ม ท่านละ 300 บาท  เป็น 1,800 บาท ต่อ 1 ท่าน 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ 

พรอ้มช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

2.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 



เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

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

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านั้น อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถอืและค านึงถงึความปลอดภยั 

รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจัจุบนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั 

หรือมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

7.ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้

ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษทัขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัค่าบริการนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 

หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได ้

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


11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม 

การก่อการรา้ย และ อืน่ ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้สว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ 

กบัการกระท าดงักล่าวทัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิทัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ 

จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน 

บริษทัขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิติั รฐัประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 

ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุติัเหตใุนรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตสุุดวิสยั 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

19.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเป

ลี่ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 


