
 

 

รหัสทัวร GQH1901443 
ทัวรพมา มิงกะลาบา สาธุ ยางกุง หงสาวดี อินทรแขวน 3 วัน 2 คนื  
(PG) 
หงสาวดี | พระธาตุอินทรแขวน | วัดไจคะวาย | เจดียชเวมอรดอร | พระราชวังบุเรงนอง   

พระนอนตาหวาน | ตลาดสกอต | เจดียชเวดากอง | เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) - ยางกุง (ทาอากาศยานนานาชาติมิง
กาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35) - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - น่ัง
กระเชาข้ึนพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน 

09.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน1 
เคานเตอรสายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

11.40 น. ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยสายการบินกอกแอรเวย เท่ียวบินที ่PG723 
(มีบริการอาหารและน้ําด่ืมบนเคร่ือง) 

12.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว เดินทางสู เมืองหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 30 นาที (เวลาทองถ่ินที่พมาชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

 
 
 
 

เดินทางถึง เมืองหงสาดี นําทุกทานชม พระราชวังบุเรงนอง สรางข้ึนในป พ.ศ. 
2109 เพ่ือใชเปนศู  นยกลางทางการปกครองและใชออกวาราชการ ป พ.ศ. 
2142 ในสมัยพระเจานันทบุเรง ซ่ึงพระราชวังเดิมน้ันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เม่ือคร้ังยังทรงพระเยาวและถูกจับเปนตัวประกัน มีการคนพบ
เสาและกําแพงเดิมท่ีถูกฝงอยูในดิน รัฐบาลพมาจึงไดทําการขุดคนและสราง
พระราชวังบุเรงนองข้ึนมาใหม โดยถอดแบบจากของเดิม 

 นําทานออกเดินทางสู คิมปูนแคมป� (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง ระหวางทางทานจะเห็นแมน้ําสะโตง ซ่ึงเปนแมน้ําท่ีมีความสัมพันธกับพระ
นเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปนขามแมน้ําที่กวางใหญน้ีไปตองแม
ทัพพมา จนไดรับชัยชนะ ถึงคิมปูนแคมป� หยุดพักเปล่ียนรถเปนรถบรรทุกหกลอข้ึน
บนภูเขาไจกโท 

 จนถึงสถานีกระเชาไฟฟ�า นําทุกทาน น่ังกระเชา ข้ึนสูพระธาตุอินทรแขวนเพ่ือให
ลูกคาไดชมทัศนียภาพความสวยงามจากมุมสูงแบบพาโนรามา ใชเวลาประมาณ 
10 นาที (รวมคากระเชาขาข้ึนแลว)  
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไม
สามารถควบคุมและคาดการณลวงหนาได จะเปล่ียนเปนข้ึนรถบรรทุกแทน โดยทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 

 เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจกับ พระธาตุอินทรแขวน (ซ่ึงอยูใกลท่ีพักมาก
ใชเวลาเดินเพียง 10 นาท)ีพระธาตุอินทรแขวน ต้ังอยูท่ีเมืองไจโท อําเภอสะเทิม 
เขตรัฐมอญของประเทศพมา อยูบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มี



 

 

ลักษณะเดนเปนกอนหินสีทองขนาดใหญ ต้ังอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม 
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมา นับเปน 1 ใน 5 ส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวพมาตองไปสักการะ   และยังเปนพระธาตุประจําปจอ ท่ีคนเกิดปน้ี
ตองไปนมัสการสักการะคร้ังหน่ึงในชีวิต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรมที่พัก 
 หลังอาหารเย็นเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระ

ธาตุอินทรแขวน ซ่ึงเปน นักพรตที่มีความศักด์ิสิทธอีกแหงหน่ึง ทานสามารถน่ัง
สมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจงเปนเวลานานบริเวณ
ระเบียงท่ียื่นสูพระเจดียไจโท ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม 
ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพ้ืนที่น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืน 
(แตประตูเหล็กที่เปดสําหรับบุรุษท่ีเขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น.) 
พระธาตุอินทรแขวนน้ี เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 
2534 มาลา คําจันทร ท่ีแตงวรรณกรรม เร่ือง “เจาจันทผมหอม นิราศพระธาตุ
อินทรแขวน” 

ท่ีพัก โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่ 2 
อินทรแขวน - หงสาวดี - วัดไจคะวาย - เจดียชเวมอวดอว - พระพุทธไสยาสนช
เวตาเลียว - ยางกุง - ตลาดสกอต - พระพุทธไสยาสนเจาทัตย ี- เจดียชเวดากอง 
- พระสุริยัน จันทรา 

เชาตรู เชิญทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทรแขวน ทาน
จะพบกับบรรยากาศยามเชาที่สดช่ืน ทิวทัศนงดงาม ความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนชาวพมา สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถายภาพและชมทัศนียภาพ
รอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีต้ังอยูไดอยางไร โดยไมลม
หรือหลนลงมาการที่กอนหินสีทองวางหมิ่นเหมบนหนาผามานานนับพันป 
โดยเฉพาะเม่ือมองจากดานลางข้ึนไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระ
อินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปนอัศจรรยเจดีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 เก็บสัมภาระพรอมออกเดินทางกลับสู หงสาวดี ตามเสนทางเดิม ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที 

 
นําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเปนสัญลักษณแหงความรุงโรจนแหง
หงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา คนไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุ
เตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงคร้ังกอนเปนสถานที่ประกอบ



 

 

พิธีศักด์ิสิทธ์ิ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริย
มอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และเม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมัสการพระเจดียองคน้ี ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวคร้ังใหญมาแลวถึง 
4 คร้ัง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหักพังลงมา แตดวยความศรัทธาท่ีชาวเมืองมี
ตอเจดียองคน้ี จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอว ข้ึนมาใหมในปพ.ศ.2497 ดวย
ความสูงถึง 374 ฟุต นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ัง
ไหวท่ีมุมหน่ึงขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดีย
องคปจจุบัน  ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์และสามารถนําธูปไป
ค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิต
ใหเจริญรุงเรืองย่ิงข้ึนไป 

 

นําทานตักบาตรพระสงฆนับรอยรูป ท่ี วัดไจคะวาย สถานที่ท่ีมีพระภิกษุและ
สามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก เม่ือถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ 
สามเณรเดินแถวกันเขาสูหองฉันเพล ระหวางน้ันทานสามารถนําสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได ณ วัดน้ีนอกจากจะไดตักบาตรแลว ทุกทานสามารถ
ถวายปจจัย หรือ ถวายเขาสาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว) 
บาย 
 
 
 
 
 
 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนที่เคารพนับถือของชาวพมา มี
ความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางข้ึนโดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ใน
สมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาท
ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมี
ภาพวาดที่สวยงาม เม่ือคร้ังกอนพระพุธรูปองคน้ีถูกปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเปน
เพียงกองอิฐทามกลางป�ารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เม่ืออังกฤษสรางทางรถไฟสาย
พมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากน้ันในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับเอกราชก็มี
การบูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสีและปดทองใหม จนกลายเปนพระพุทธรูปท่ี
สวยงามในปจจุบัน   อีกท้ังยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ไมจันทร
หอม  ผาปกพ้ืนเมือง ผาพิมพเปนรูปตางๆ   

 จากน้ันเดินทางกลับสู เมืองยางกุง ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
 นําทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองที ่ตลาดสกอตมารเก็ต ซึ่งสรางเม่ือคร้ังพมายังคงเปน

อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
พ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทา
นาคา ผาปกพ้ืนเมือง เคร่ืองเงิน ไขมุกเซาทซี และหยกพมา  



 

 

(ตลาดสกอตปดทุกวันจันทรและเทศกาลวันสงกรานต) 
 หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซึ่งเปนพระนอนท่ีมีความ

สวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมาท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูป
สรรพส่ิง อันลวนเปนม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองค
ในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ 
พระบาทมีลักษณะซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทย 

 จากน้ันนําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา 
เปนเจดียทองคําท่ีงดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร 
ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช
เวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมาจะใช
ทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและ
ซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูในธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค 
มีซุมประตูส่ีดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน 
เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา 

 สัตวสัญลักษณประจําวันเกิด 
วันอาทิตย = ครุฑ  /  จันทร = เสือ  /  อังคาร = สิงห  /  พุธกลางวัน = ชางมีงา 
พุธกลางคืน = ชางไมมีงา  /  พฤหัสบดี  = หนูหางยาว  /  ศุกร = หนูหางส้ัน  /  
เสาร = พญานาค 

 กอนถึงจุดอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดียชเวดากอง นําทุกทานเขาสักการะ พระ
สุริยัน จันทรา เปนศาลเล็กๆ ลักษณะโดดเดนที่จ่ัวหลังคามีรูปนกยูงและกระตาย 
ชาวพมามากราบไหวขอพรเก่ียวกับธุระกิจคาขายใหเจริญรุงเรือง แมกระท่ัง
รายการดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหวขอพร ยังยืนยันตวยตนเองเลย
วา พระสุริยัน-จันทรา มีความศักด์ิสิทธ์ิจริง เปนอีกหนึงสถานท่ี ที่ตองไมพลาด 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก 

โรงแรม : Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือระดับ
เทียบเทา ระดับ 4 ดาว   
 
 
 

  



 

 

วันที่ 3 
ยางกุง - เจดียโบตะทาวน - พระพุธรูปทองเหลือง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัด
บารมี - (ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม (ทาอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม) ( PG724 : 13.10-15.05) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 

นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ี
เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุไดอยางใกลชิด   

 สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยู
ในพระราชวังมัณฑะเลย คร้ังเมื่อพมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 
ถูกเคล่ือนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของ
ฝ�ายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูก
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต   

 จากน้ันนําทุกทานขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยม
ไปกราบไหวบูชา ดวยที่เช่ือวาเม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ 

 สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจน
เมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชาน้ัน
จะตองกระซิบขอพรที่ขางหูเบาๆ และ 

 นําทุกทานเขาสู วัดบารมี ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา ที่เช่ือวายังมีชีวิต
อยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนจานแกว จะสามารถเคล่ือนไหวได
อีกทั้งวัดน้ียังไดช่ือวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากท่ีสุดดวยไมวาจะเปน
ของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตาง ๆ 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง 
13.10 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG724 

(มีบริการอาหารและน้ําด่ืมบนเคร่ือง) 
15. 05 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ 
  

 
 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก  
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 
12 ป (เสริม
เตียง) ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป (ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม ทาน
ละ 

ไมรวมต๋ัว
ทานละ 

15 ก.ค. 62 - 17 
ก.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,000.- 10,388.

- 
10 ส.ค. 62 - 12 
ส.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,000.- 10,088.

- 
13 ก.ย. 62 - 15 
ก.ย. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,000.- 10,088.

- 
** รายการทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวม 500 บาท/ทาน/
ทริป) ** 
** ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 
**โปรแกรมทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก** 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. การชําระคาบริการ 

1.1 ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี
และสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีที่ดูแลเสนทาง การจองจะยืนยันหลังจากไดรับแจงวา
ชําระเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
1.2 สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
1.3 การชําระเงินสวนที่เหลือ ลูกคาตองชําระกอนเดินทาง 15 วัน หากหากไมชําระตามเวลา
ท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจําทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ  **
ชําระกอนเดินทาง 30 วัน สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันข้ึนปใหม** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได           
2.1 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2.2 คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด **45 วัน 
สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันข้ึนปใหม** 



 

 

3.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง   เก็บคาใชจายทานละ 10,000 
บาท 
3.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย
ท้ังหมด 
3.4 สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
3.6 กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
3.7 กรณีท่ีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองคืนคา
ทัวรหรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเง่ือนไข ขอ1-ขอ3) ทั้งน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
คาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว กับทานเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน หรือไดชําระ
คาบริการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการใน
การคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับจากวันท่ีไดรับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
3.9 กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดน
ปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจาย
จริงท่ีเกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 
3.10 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และ
หมายเหตุที่ระบุทุกขอแลว 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ  

- ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคาใชจายตามท่ีทาง
สายการบินกําหนด 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน ซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ัง 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คาหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ มัคคุเทศกทองถ่ินคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมคา

ทิป) 
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
10. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองใน

วงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

** กรณีท่ีตองการซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
    - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
    - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
    - [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
    - [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 



 

 

2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหร่ี, เหลา, 
เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
ตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 
บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา 
ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองย่ืนวีซา 

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาท่ี 

5. คาหองพักเด่ียวตามอัตราท่ีระบุไวขางตน 
6. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
7. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและทิปพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ทาน/ทริป) 
10. คาทิปหัวหนาทัวร (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและพมาไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ�ายหน่ึงเปน
ระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการ
เปล่ียนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขาออกปกติอีก ทานจะตองทําการย่ืนวีซา สําหรับการย่ืนวีซา
ท่ีเชียงใหม ลูกคาตองไปแสดงตนดวยพรอมกับชําระคาวีซาตรงกับสถานกงสุล ทานละ 1,600 
บาท ** 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
เอกสารการขอวีซาพมา (สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน) 
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก

วันเดินทาง หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา ทานที่ใส
ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือ
เดินทางของทาน และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 
เดือน , รูปที่เปนสต๊ิกเกอรใชไมได)  

3. ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทย
จะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 

**โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
**เก่ียวกับเอกสารย่ืนวีซา หากทางสถานกงสุลแจงวามีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการย่ืนวีซา 
สถานกงสุลจะขอเอกสารเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน                                           
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือน

วันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขา
ไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว (กรณีต๋ัว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

2. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

3. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีชวงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เปนสาเหตุทําใหหองที่ทานไดทําการรีเควสไว มีไม
เพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากท่ีรีเควสหอง Twin Room เปน Double Room หรือ 
จากหอง Double Room เปน Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะงดออกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 

โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง 



 

 

2. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิก
ของเท่ียวบิน 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

5. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

- 
แนบมาในเลมพาสปอรตดวย 


