
 

 

รหัสทัวร  BID1900648 
ทัวรพมา  ยางกุง  หงสาวดี  อินทรแขวน  3 วัน 2 คืน (PG) 
เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   พระนอนตาหวาน   พระมหาเจดียชเวดากอง   วัดไจ
คะวาย   เจดียชเวมอดอว   พระราชวังบุเรงนอง   เจดียไจปุ�น   พระนอนชเวตาเลียว   
คิมปูนแคมป�   พระธาตุอินทรแขวน 
  



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง–เจดียโบตาทาวน–เทพทนัใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียชเว

ดากอง ไ (-/-/เย็น) 

11.30น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคานเตอร Fสายการบินบางกอกแอร
เวย 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทกุทาน 

13.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบินPG 707** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบน
เครื่อง** 

** สายการบินบางกอกแอรเวยใหบริการหองรับรองผูโดยสารขาออกระหวางประเทศแหงใหม
ตั้งอยูบริเวณชัน้ 3 ของอาคาร ผูโดยสารConcourse Dตรงขามกับประตูขึ้น
เครื่องหมายเลขD7 ** 

หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปนตั๋วกรุประบบRandomไมสามารถล็อกที่น่ังได ที่
น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงทีน่ั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึง่
เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

 
 
 
 
 
 
 
14.40 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพธิกีาร 



 

 

ตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลวถงึยางกุง นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ีความยาว 55ฟุต สูง16ฟตุซึ่งเปน
พระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยที่สดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 
 
ชม เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจพุระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอินเดีย8รูป
ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486เจดียแหงน้ีถกูระเบิดของฝ�ายสัมพันธมติรเขากลาง
องคจึงพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค และพบพระพุทธรูป
ทอง เงิน สําริด700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสอืพราหมณอินเดียทาง
ใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียทีป่ระดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมมุสําหรับฝก
สมาธหิลายจุดในองคพระเจดียจากน้ันนําทานขอพร นัตโบโบยี หรอืพระเทพทนัใจ เทพ
เจาศกัดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย 
วิธีการสกัการะรปูปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิง่ใดแลวสมตามความปราถนาก ็
ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบ
โบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงนิจะเปนดอลลา บาทหรือจาด กไ็ด แลวเอาไปใส
มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหวขอพรแลวดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนัน้ก็
เอาหนาผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึง่มีนามวา“อะมาดอว
เม๊ียะ”ตามตาํนานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยาง
แรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิน้ชีวติไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบ
ไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาว
พมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีการบชูาเทพกระซบิ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม 
และผลไม 

จากน้ัน นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากองพระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศ
พมาอายกุวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมือง
ยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานทีแ่หงน้ีมี ลานอธษิฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอ
พรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเว
ดากอง ณ ลานอธษิฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยัง
มีพระประจําวันเกิดประดษิฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
น้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวติพระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติม
โดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคาํทัง้หมดน้ําหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขาร
ของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ
จํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของ
วิหารส่ีทิศซึง่ทาํเปนศาลาโถงครอบดวยหลงัคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมทกุช้ินที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมตํีานานและภมูิหลงั
ความเปนมาทัง้สิ้นชมระฆังใบใหญทีอั่งกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลดัตกแมน้ํายางกุง
เสียกอน 
อังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลงัชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจงึถือเปน
สัญลักษณแหงความสามคัคีซึง่ชาวพมาถือวาเปนระฆังศักด์ิสิทธิใ์หตีระฆัง 3คร้ังแลว
อธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการจากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉตัร
โดยจดุชมแตละจดุทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปนําทานรวมบูชาแมยักษที่เช่ือกันวา
การบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขาได
ทีละคน และพระสรุิยันจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

วันทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสตัตงัสะรัตนะ 
ปฐมังกกุสนัธังสุวรรณะตันตงัธาตุโยธัสสะตทิุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตโุยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธสัสะต ิ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตโุยอหังวนัทามิสพัพะทาอหังวันทามิสริะสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครฑุ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

19.00น. ไ บริการอาหารคํา่ณภตัตาคารชาบชิูบุฟเฟ�ต อรอยเต็มอิ่มกบัชาชชิู สุกีห้มอไฟ
และซชิู นเครือโออิชิ 

**นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมหรหูราระดับ 5 ดาวที่PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

 
วันทีส่อง ยางกุง-วัดไจคะวาย-เจดียชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไจปุ�น-พระนอนช

เวตาเลียว-คิมปูนแคมป�-พระธาตุอนิทรแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)                         
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

จากน้ัน  เดินทางสู เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค
ซึ่งในอดีตเปนเมอืงหลวงที่เกาแกที่สดุของ
เมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ และอายุ
มากกวา400ป หางจากเมืองยาง ประมาณ



 

 

80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ2 ชม.นําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป 
ที่วัดไจคะวาย สถานที่ทีม่ีพระภกิษแุละสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจาํนวนมาก 
ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอไปบริจาคทีว่ัดแหงน้ีได 

  **วัดน้ีทานสามารถรวมทําบญุถวายขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทได ตามศรทัธา  
จากน้ัน นําทานเขาชมพระธาตทุี่ต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมอืงและเปน1 

ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักดิ์สทิธิ์ของพมา เจดยีชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตาภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหกัซึ่งชาวมอญและชาว
พมาเช่ือกันวาเปนจดุทีศั่กด์ิสิทธิม์าก ซึง่เจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคย
มาสกัการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญได
อยางกลมกลืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง51 ฟตุ มีจุดอธิษฐานทีศั่กดิ์สิทธิ์อยูตรง
บริเวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นลาง
แตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนทีร่ํ่าลือถงึความศักด์ิ-สิทธ
โดยแท และสถานที่แหงน้ียงัเปนสถานที่ทีพ่ระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) 
ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะได



 

 

นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ทิธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่
หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคลซึง่เปรียบเหมือนดั่งคํ้าจนุชีวิตใหเจรญิรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผึ้งซึง่เพิ่งเร่ิมขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อ
ป พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลอือยู ทาํใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหง
น้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูทีไ่ดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และ
เปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปน
เชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวัตศิาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมา
ใหม  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1ตัว** 
จากน้ัน ชมเจดียไจปุ�นสรางในป 1476 มีพระพทุธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง4ทิศ สงู 30 เมตร  
 ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพทุธเจา(ผินพระพกัตรไปทางทศิเหนือ)  
 กับพระพทุธเจาในอดตี สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ(ทศิตะวันตก)เลากันวา 
 สรางขึ้นโดยสตรีสี่พีน่องทีม่ีพุทธศรัทธาสงูสงและตางใหสัตยสาบานวาจะ รักษา 
 พรหมจรรยไวช่ัวชีวิตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงานลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ัน 
 เกิดรอยราวขึ้นทันท ี 
จากน้ัน  นําทานนมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวกราบนมัสการพระพทุธรูปนอนทีท่ี่มพีุทธ 
  ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่ว 
  ประเทศและเปนพระนอนทีง่ดงามที่สดุของพมา 
  องคพระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพทุธไสยาสนเจาทตัจีที่ยางกุง  



 

 

  แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมอืนกบัพระนอนของ 
  ไทย 

 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม

ผานชมแมน้ําสะโตงสถานที่สําคญัทางประวัตศิาสตร ซึง่ในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระ
นเรศวรกาํลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทพัโดยสรุกรรมา
เปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนาของพมา
ตามมาทันที่ริมฝم�งแมน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทยไดขามแมน้ําไปแลวพระองคไดคอย
ป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมกีารปะทะ
กันที่ริมฝم�งแมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรง
ใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคบืยิงถกูสุรกรร
มาแมทพัหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทพั
ของพมาเห็นขวัญเสีย จงึถอยทพักลับกรุงหง
สาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอ
ชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตน
ขามแมน้ําสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวธุอัน
เปนเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจนถงึทกุวันน้ี  

จากน้ัน เดินทางสู พระธาตุอนิทรแขวนใชเวลา
เดินทางประมาณ1 ช่ัวโมง ก็จะถึง คิ้มปนูแคมป�ซึ่งเปนจดุสําหรับทาํการเปลี่ยน 



 

 

เปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร
แขวนได)ใชเวลาเดินทางจาก คิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง พิเศษสุด นํา
ทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ขึน้สูสถานีพระธาต ุใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัส
กับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตสุดุวิสัยจากธรรมชาตทิี่ไมสามารถขึ้นได 
ทางบรษัิทฯจะเปลี่ยนเปนขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสิทธิ์การคนืเงินทุกกรณี** 
พักที่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้อินแขวนไดแคครัง้เดียว
คะพักผอนตามอัธยาศัย 
นําทานชม เจดียไจทโียหรอืพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเปนเจดียองค
เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรต้ังอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ังอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาว
พมามกัยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธิท์ี่บรรจอุยูภายในพระเจดีย
องคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตวัอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ทานสามารถเตรียมแผนทองคํา
ไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอนิทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสภุาพบุรษุ สวน
สุภาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษเขาไปปดแทนได**สาํหรับจุดไหวพระ
ธาตุดานบนจะมีบรกิารแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด** 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรมทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่
พระเจดียไดตลอดทัง้คืนแตประตูเหลก็ที่เปดสําหรับสุภาพบรุษุ จะเปดถึงเวลา 21.00 
น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกนัลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณ
พื้นที่น้ันมีความเย็นมา 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรบันักทองเที่ยวที่
ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไมไดหรหูราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากดั 
แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศ
เย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-ยางกุง-กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน/-) 

05.00 น.  อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูทีต่องการใสบาตรพระธาตุอินแขวน 
กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับ อาหารที่จะใสบาตรสามารถซือ้ไดโดยจะมรีานคา
จําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาต  

  ดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ2,000จาต ทาํบุญตามอัธยาศัย06.30น.    
06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  อําลาทีพ่ัก เปลี่ยนน่ังรถบรรทุกถงึคมิปุนแคมป�เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ เดินทางเขา

สูเมืองยางกุง 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบนินานาชาตมิิงกาลาดง  
15.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบนิที่PG 708 
  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 



 

 

17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พรอมความประทับใจมิรูลมื 

 
................................................................................................................... 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
01 ก.พ.62 03 ก.พ.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
08 ก.พ.62 10 ก.พ.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
01 มี.ค.62 03 มี.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
08 มี.ค.62 10 มี.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
29 มี.ค.62 31 มี.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
19 เม.ย.62 21 เม.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
10 พ.ค.62 12 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

 

18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
31 พ.ค.62 02 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ600บาท/ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธพํิานักในดินแดนของ
อีกฝ�ายหนึง่ เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวนัที่ 11 สงิหาคม 
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทวัรจะตองเรียกเกบ็
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ

ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บรษัิทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 



 

 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดนิทางไปดวยโดยทางบรษัิทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


