
 

 

รหัสทัวร B2B1901467 
ทัวรพมา มหาบุญ ยางกุง 3 วัน 2 คืน [PG] 
วัดไจคะวาย-เจดียชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทรแขวน-หง
สาวดีพระนอนชเวตาเลียว-เจดียไจปุ�น-พระนอนตาหวาน-เจดียชเวดากอง เจดีย
โบตะทาวน (เทพทันใจ) -เทพกระซิบ-ชอปปم�งตลาดสกอต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-
09.40)-หงสาวดี-วัดไจคะวาย-เจดียชเวมอดอว- พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทรแขวน 
วันที่ 2.   พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไจปุ�น-ยางกุง-พระนอน

ตาหวาน-เจดียชเวดากอง 
วันที่ 3.   ยางกุง-เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ชอปปم�งตลาดสกอต-ยางกุง

(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 
08.45-09.40) หงสาวดี-วัดไจคะวาย-เจดียชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-
พระธาตุอินทรแขวน 

06.00 
น. 

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดยมี
เจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับ 

08.45 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที ่PG701 

09.40 
น. 
 
 

 
กลางวัน 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง) 
นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่ วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและ
สามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไป
บริจาคที่วัดแหงน้ีได 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว) 
 

 จากน้ันนําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเปนสัญลักษณแหงความรุงโรจน
แหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา คนไทยนิยมเรียกวา“พระธาตุมุ
เตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งครั้งกอนเปนสถานที่ประกอบพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญ
หรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคนี้ 
ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวครั้งใหญมาแลวถึง 4 ครั้ง ทําใหปลียอดของ
เจดียองคน้ีหักพังลงมาแตดวยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคน้ีจึงไดทําการสราง
เจดียชเวมอดอวขึ้นมาใหมในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สราง
สูง 70 ฟุต) นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมาสวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไหวที่มุมหน่ึง
ขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  
ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดีย
องคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 
จากน้ันนําทานชม พระราชวังบุ เรงนอง สรางขึ้นในป  พ.ศ. 2109 เพื่อใชเปน
ศูนยกลางทางการปกครองและใชออกวาราชการป พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจานันท
บุเรงซึ่งพระราชวังเดิมน้ันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยัง
ทรงพระเยาวและถูกจับเปนตัวประกัน มีการคนพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝงอยูในดิน



 

 

รัฐบาลพมาจึงไดทําการขุดคนและสรางพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม โดยถอดแบบ
จากของเดิมซึ่งพระตําหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอรามที่ดูโดดเดนชวนมองใน
รูปแบบสถาปตยกรรมพมาและทองพระโรงที่ ใชออกวาการก็ดู โดดเดนดวย
สถาปตยกรรมพมาสีทองเหลืองอรามทั้งภายนอกและภายใน **วันที ่10-20 เมษายน
ของทุกป (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปดไมใหเขาชม ปรับโปรแกรมไป
ยังวัดพระไฝเลื่อนแทน*** 

นําทานออกเดินทางสู  คิมปูนแคมป� (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง ระหวางทางทานจะเห็นแมน้ําสะโตง ซึ่งเปนแมน้ําที่มีความสัมพันธกับพระ
นเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปนขามแมน้ําที่กวางใหญน้ีไปตองแมทัพ
พมา จนไดรับชัยชนะ 
 ถึงคิมปูนแคมป� หยุดพักเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกหกลอขึ้นบนภูเขาไจกโท เพื่อ
เดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ระหวางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง   
(น่ังรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโทที่เปนที่ตั้งของพระธาตุอินทรแขวน 
ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถบรรทุกขึ้นบนพระธาตุอินทรแขวน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะอ่ืน ซื่งอาจใชเวลาพอสมควร) พิเศษ!!!! 
เพ่ิมฟรี น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นพระธาตุอินทรแขวน(1 เที่ยว) เพ่ือบริการนักทองเท่ียวขึ้น
ไปไหวพระธาตุสะดวกสบายขึน้ ใชเวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึ้นไปถึงสถานี
องคพระธาตุ (ในกรณีที่กระเชาปดจะทําการน่ังรถขึ้นถึงจุดสูงสุดตามปกติและไมมีการ
คืนคาใชจายใดๆให) 
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทรแขวน” (ซึ่งอยูใกลที่พักมาก
ใชเวลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุอินทรแขวน ตั้งอยูที่เมืองไจโท อําเภอสะเทิม เขต
รัฐมอญของประเทศพมา อยูบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะ
เดนเปนกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะหลน
และทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมา นับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพมา
ตองไปสักการะ   และยังเปนพระธาตุประจําปจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปน้ีตองไปนมัสการ



 

 

สักการะครั้งหน่ึงในชีวิต 
คํ่า 

ที่พัก 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางเขาสูที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL 
หลังอาหารเย็นเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจ พระ
ธาตุอินทรแขวน ซึ่งเปน นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธอีกแหงหน่ึง ทานสามารถน่ังสมาธิ
หรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู
พระเจดียไจโท  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว  หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรอง
น่ังเพราะพื้นที่น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืน  (แตประตูเหล็กที่เปด
สําหรับบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทรแขวนน้ี 
เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ที่แตง
วรรณกรรม เร่ือง “เจาจันทผมหอม   นิราศพระธาตุอินทรแขวน” 

วันที่ 2 พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไจปุ�น-ยางกุง-พระ
นอนตาหวาน-เจดียชเวดากอง 

เชาตรู 
 
 
 
 
 

เชิญทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทรแขวน ทานจะ
พบกับบรรยากาศยามเชาที่สดชื่น ทิวทัศนงดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาว
พมา สักการะสิ่งศักดิ์สทิธ์ิบนภูเขา ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน
ความมหัศจรรยวาพระธาตุองคนี้ตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมาการที่กอน
หินสีทองวางหมิ่นเหมบนหนาผามานานนับพันป โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึ้นไป
ก็ดูคลายกบัลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปน 

 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บสัมภาระพรอมออกเดินทางกลับสู หงสาวดีตามเสนทางเดิม ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี  (กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว) 
นําทานสักการะพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวเปนที่เคารพนับถือของชาวพมา มีความ
ยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัย
มอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทตางจาก
พระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่
สวยงาม เมื่อครั้งกอนพระพุธรูปองคน้ีถูกปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐ
ทามกลางป�ารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสรางทางรถไฟสายพมา จึงไดพบ
พระนอนองค น้ี  จาก น้ัน ในป  พ .ศ . 2491 หลั งพม าได รับ เอกราชก็ มี ก าร
บูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสีและปดทองใหม จนกลายเปนพระพุทธรูปที่สวยงามใน
ปจจุบัน   อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ไมจันทรหอม  ผาปก
พื้นเมือง ผาพิมพเปนรูปตางๆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
จากน้ันนําทานชม เจดียไจปุ�น ซึ่งมีอายุมากกวา 500 ป เปนพระพุธรูปปางมารวิชัย
ขนาดใหญ มีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ท่ีมีความงดงาม
เปนเอกลักษณของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดวยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโก
นาคม (ทิศใต), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สราง
โดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และ
สาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ ซ่ึงมีพระพุทธรูปองคหน่ึงไดเกิดพังทลายและไดมีการ
บูรณะใหมทําใหพระพุทธรูปองคนี้มีลักษณะสวยงามแตกตางไปจากองคอ่ืนๆ 
ทานเดินทางกลับสูเมืองยางกุง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซึ่งเปนพระนอนที่มีความ
สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมาที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูป
สรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคใน
บริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท
มีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 
นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดีย
ทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับ
ดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมาจะใชทองคําแทตีเปน
แผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหา
เจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆ
ฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตร
องคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียได

 



 

 

 
 
 
 
 

      คํ่า 
ที่พัก 

บรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดป
มะเมีย และยังเปน 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และ
ชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมี
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปน
ศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองค
พระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นํ าค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  GRAND MERCURE ห รื อ  SULE SHANGRI-LA ห รื อ
เทียบเทา (ระดับ 5 ดาว) 
 

วันที่ 3 
ยางกุง-เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ชอปปم�งตลาดสกอต-ยางกุง
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-
20.15) 

เชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
 
 

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
นมัสการ เจดียโบตะทาวนซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสราง
เจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดา
กองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได
อยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะ
งดงามยิ่งนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมา
ตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตา
ในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�ายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย 
ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  
และดานซายมือจะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทย
นิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เช่ือวาเม่ืออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจจากน้ัน
นําทาน 
สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค 
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิต
ไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชาน้ันจะตองกระซิบ
ขอพรที่ขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว  กลวยนากที่เขาจัดไวเปนชุดแลว นอกจากน้ี
ยังนิยมบูชาดวยน้ํานม และขาวตอก รวมทั้งดอกไม  ซึ่งมักจะเปนดอกมหาหงส ที่คน
พมานิยมใชบูชาพระกันทั่วไป 



 

 

อัตราคาบริการ : พมา มหาบุญ ยางกุง หงสาวด ีพระธาตุอินทรแขวน 3 วัน 2 คืน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 
08 ม.ิย. 62 - 10 
ม.ิย. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
14 ม.ิย. 62 - 16 
ม.ิย. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
21 ม.ิย. 62 - 23 
ม.ิย. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
28 ม.ิย. 62 - 03 
ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
05 ก.ค. 62 - 07 
ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
13 ก.ค. 62 - 15 
ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  

 
บาย 

 
 
 
 
 

18.20 
น. 

20.15 
น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร) 
**วันที่ 10-20 เมษายนของทุกป รานหยุดทําการ จะเปลี่ยนไปทานรานอ่ืนแทนและ
ปรับเปนเมนูปกต*ิ* 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ตลาด“สกอตมารเก็ต”ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมา
ยังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
พื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลักพระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทา
นาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา 
***ตลาดสก็อตจะปดชวง 10-20 เม.ย. ของทุกป(เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) จะ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยังหางสรรพสินคาของยางกุงแทน** 
ออกเดินทางยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 
: 18.20-20.15) โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย เท่ียวบินที่ PG704 (มีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 

  



 

 

20 ก.ค. 62 - 22 
ก.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
27 ก.ค. 62 - 29 
ก.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,50

0  
02 ส.ค. 62 - 04 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
03 ส.ค. 62 - 05 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
07 ส.ค. 62 - 09 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
10 ส.ค. 62 - 12 
ส.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,50

0  
11 ส.ค. 62 - 13 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
16 ส.ค. 62 - 18 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
17 ส.ค. 62 - 19 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
23 ส.ค. 62 - 25 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
24 ส.ค. 62 - 26 
ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
30 ส.ค. 62 - 01 
ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
31 ส.ค. 62 - 02 
ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 4,50

0  
06 ก.ย. 62- 08 
ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,50

0  
13 ก.ย. 62- 15 
ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,50

0  
14 ก.ย. 62- 16 
ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,50

0  



 

 

20 ก.ย. 62- 22 
ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,50

0  
21 ก.ย. 62- 23 
ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,50

0  
27 ก.ย. 62- 29 
ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,50

0  
28 ก.ย. 62- 30 
ก.ย. 62 12999 12,999 12,999 4,50

0  
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอ

ทาน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.         กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระคาทัวรเต็มจํานวน 
ในกรณีที่คาทัวรราคาต่ํากวา 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 
เพ่ือทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรต
ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ
พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใต
เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามได
จากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, 
บุหร่ี, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวาง
การเดินทางเปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมวซีาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือ
เอกสารตางดาวตองยืน่วีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และ
คาบรกิารยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ 
ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่นวีซา 
4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัว
ทานเอง 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ
มัคคุเทศก) 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง

ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา 

ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตรา
ผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาเขา

ออกปกติอีก 

ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท** 

 

 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสาร
ที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับ
ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของ
ทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึง
เลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวี
ซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทาง
เลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจาก
ประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และ
จํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง   
2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน 
ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 
3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ



 

 

รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแต
ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจํา
ตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทาน
ไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/
3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อให
เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแต
ละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 
6 เดือน , สต๊ิกเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป 
-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของ
ไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 
**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย 
หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 
ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบิน
มีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
อันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 
 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


