
 

 

รหัสทัวร BID1901425 
ทัวรพมา บินดี อยูดี พมา ยางกุง หงสาวดี อินทรแขวน  
3 วัน 2 คืน [PG] 
 

เจดียโบตาทาวน เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดียชเวดากอง วัดไจคะวาย  
เจดียชเวมอดอว พระราชวังบุเรงนอง เจดียไจปุ�น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแคมป� 
พระธาตุอินทรแขวน พระธาตุอินทรแขวน หงสาวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียชเว

ดากอง ไ (-/-/เย็น) 
10.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคานเตอร F สายการบินบางกอก

แอรเวย 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน PG 707** บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง** 

** สายการบินบางกอกแอรเวยใหบริการหองรับรองผูโดยสารขาออกระหวางประเทศแหงใหม
ต้ังอยูบริเวณช้ัน 3 ของอาคาร 

ผูโดยสารConcourse Dตรงขามกับประตูข้ึนเคร่ืองหมายเลขD7 ** 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบRandomไมสามารถล็อกที่น่ังได 

ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินไดในคณะ ซ่ึง
เปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการ 



 

 

ตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลวถึงยางกุง นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสน
เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง16ฟุต
ซ่ึงเปนพระที่มีความพระท่ีมีความสวยที่สุดมีขน
ตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของ
ไทย  
ชม เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ
อินเดีย 8รูปไดนํามาเม่ือ 2,000ปกอน ในป 2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�าย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 
2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี 
และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับ
ดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย
จากน้ันนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมา
และชาวไทย 
 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแลวสมตามความปราถนา
ก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ 
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษา
ไวจากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความ
ปราถนาที่ขอไว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา“อะ

มาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีการบูชาเทพกระซิบ บูชา
ดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

จากน้ัน นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากองพระเจดียทองคําคูบานคูเมือง
ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง 
ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญที่สุดในพมาสถานท่ีแหงน้ีมี ลานอธิษฐาน 
จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอ
พรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคล
นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8องค
หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต  

 
พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคํา

ท้ังหมดน้ําหนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
จํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบน



 

 

ยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ
ประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทําเปนศาลาโถง
ครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินที่
รวมกันข้ึนเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งส้ิน
ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอน 
อังกฤษกูเทาไหรก็ไมข้ึนภายหลังชาวพมา ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมไดจึงถือ
เปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักด์ิสิทธ์ิใหตีระฆัง 3
คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการจากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีท่ี
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปนําทาน
รวมบูชาแมยักษที่เช่ือกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระ
พยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขาไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน 

พญานาค 



 

 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมท่ีแปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 
19.00น. ไ บริการอาหารค่ําณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ�ต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุก้ีหมอไฟ

และซูชิ นเครือโออิชิ 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวท่ี PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 
STAR 

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

เวตาเลียว-คิมปูนแคมป�-พระธาตุอินทรแขวน(รวมรถข้ึนพระธาตุ)                         
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ัน  เดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมือง
พะโคซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่
ย่ิงใหญ และอายุมากกวา400ป 
หางจากเมืองยาง ประมาณ80 
กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ
2 ชม.นําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 
1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานที่ที่
มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา
พระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัด
แหงน้ีได 

  **วัดน้ีทานสามารถรวมทําบุญถวายขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทได ตาม
ศรัทธา ** 

จากน้ัน นําทานเขาชมพระธาตุที่ต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมือง
และเปน1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระ
ธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดีย
หักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ีผสมผสาน
ระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู
ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลง
มายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ํา
ลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ท่ีพระเจาหงสาล้ินดํา 
ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา
หาญกอนข้ึนครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และ
สามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบ
เหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงข้ึนไป 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้งซึ่งเพ่ิงเร่ิมขุดคนและ
บูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําให
สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่
ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณ
กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุง
ศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหม  

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1
ตัว** 
จากน้ัน ชมเจดียไจปุ�นสรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง4ทิศ          

สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จ 
 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาใน

อดีต สามพระองคคือ พระพุทธ 
 เจามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ีนองที่มีพุทธศรัทธา

สูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะ 



 

 

 รักษาพรหมจรรยไวช่ัวชีวิตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงานลือกันวาทําให
พระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวข้ึนทันที  

จากน้ัน  นําทานนมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวกราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ 
  ของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปน
พระนอนท่ีงดงามที่สุดของพมา 
  องคพระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ี
ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาท 
  จะวางเหล่ือมพระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็ก

ที่ขามผานชมแมน้ําสะโตงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 
สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทย
กลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซ่ึงนํา
ทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุป
ราชาเปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทย
มากองหนาของพมาตามมาทันท่ีริมฝم�ง
แมน้ําสะโตง ในขณะ ท่ีฝ�ายไทยไดขาม
แมน้ําไปแลวพระองคไดคอยป�องกันมิให
ขาศึกขามตามมาได ไดมีการปะทะกันที่
ริมฝم�งแมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรง
ใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุ
รกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง 



 

 

กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนท่ีใชยิงสุ
รกรรมาตายบนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมน้ําสะโตง"
นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปนเคร่ืองราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี  

จากน้ัน เดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ1  
ช่ัวโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปล่ียน 
เปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีจะ 
สามารถข้ึนพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจาก 
คิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ข้ึนสู
สถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอัน
สวยงามอีกแบบของการข้ึนชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติท่ีไมสามารถข้ึนได 
ทางบริษัทฯจะเปล่ียนเปนข้ึนรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 
พักท่ีKyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะข้ึนอินแขวนไดแคครั้ง
เดียวคะพักผอนตามอัธยาศัย 
นําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปน
เจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรต้ังอยูบนกอนหินกลมๆ ท่ีต้ังอยูบนยอดเขาอยาง
หมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิที่
บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป 
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปด
ทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไป
ปดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคา
เร่ิมตน 2,000จาต/ชุด** 

ค่ํา  ไบริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหารในโรงแรมทานสามารถข้ึนไปนมัสการหรือน่ัง
สมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กท่ีเปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึง
เวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรอง
น่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่น้ันมีความเย็นมา 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวท่ี
ข้ึนไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรม
จํากัด แตไดเร่ืองความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบนเขามี
อากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-ยางกุง-กรุงเทพฯ    

 ไ (เชา/กลางวัน/-) 
05.00 น.   อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุ

อินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับ อาหารที่จะใสบาตรสามารถซ้ือได
โดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาต  

  ดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย06.30น.  
  

06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อําลาที่พัก เปล่ียนน่ังรถบรรทุกถึงคิมปุนแคมป�เปล่ียนเปนรถโคชปรับ

อากาศ เดินทางเขาสูเมืองยางกุง 
เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  
15.20 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินท่ี 
PG 708 
  ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
อัตราคาบริการ 
เร่ิมเดินทาง กลับจาก

เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

21 มิ.ย. 62 23 มิ.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
28 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
05 ก.ค. 62 07 ก.ค. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
12 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
19 ก.ค. 62 21 ก.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
27 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
02 ส.ค. 62 04 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
10 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
16 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
23 ส.ค. 62 25 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
30 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
06 ก.ย. 62 08 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
13 ก.ย. 62 15 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
20 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เร่ิมต้ังแต 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน **เร่ิม 
ต้ังแต 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป**  
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดน
ของอีกฝ�ายหน่ึง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวร
จะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 
วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 
ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง** 

 


