
 

 

รหัสทัวร PVC1903814 
ทัวรพมา Specaial Myanmar 2 วัน 1 คืน (SL) 
ยางกุง   พระมหาเจดียชเวดากอง   หงสาวดี   พระธาตุมุเตา 
พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา)   พระธาตุอินทรแขวน   หงสาวดี 
พระนอนชเวตาเลียว   เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ 
ตลาดสกอต 
 

 
 



 

 

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อนัศักดิ์สิทธ์ิ 
พระมหาเจดียชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอนิทรแขวน 

พักบนพระธาตุอินทรแขวน 1 คืน ทานสามารถขึ้นลงนมัสการองคพระธาตุไดทั้งคืน 
 

กําหนดการเดินทาง เดอืน มกราคม-มิถุนายน 2563 
ตารางการเดินทาง 

วันที ่1 ดอนเมือง – ยางกุง – พระมหาเจดยีชเวดากอง - หงสาวด ี– พระธาตุมุเตา 
– พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา) L-D 

วันที่ 2 พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง –  
เจดียโบตาทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสกอต – ดอนเมือง B-L 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
 
 
04.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจาหนาที่
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสาร  

06.45 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่  SL200 สายการบิน THAI 
LION AIR (SL) 

 
 

วนัแรก ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง - หงสาวดี – พระธาตมุุเตา –  
                  พระธาตุอนิทรแ์ขวน (รวมกระเชา้) 



 

 

 
07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง)  นําทานนมัสการ 
พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของ
เมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง
พันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต 
สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคํา
โอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชร
พลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองค
พระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไดจํานวน
มาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาท
ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให
ประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชา
เจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศก
โรคภัยทั้งมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทัก
ษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด



 

 

ชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง 
เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่
บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อ
ขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ
รวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริ
มงคลแกชีวิต) 

 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหาง

ยาว 
หนูหาง

สั้น พญานาค 

 
 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวง
ที่เกาแกทีสุ่ด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจาก
ยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) นํา
ทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลาง
เมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 
2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่ง
ชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ 

บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั  

โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ 
ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี�แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 
 



 

 

และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะ
พมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระ
เจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลง
มาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับ
ยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท 
และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) 
ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย 
นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหน่ึงขององค
เจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน 
 
 
 
  
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผาน
ชม แมนํ้าสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระ
นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพ
โดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรง
ใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอ
ชาง กองทัพของพมาเห็นเชนน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลา



 

 

เดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป� เพ่ือทําการเปลีย่นเปนรถ
ทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถ
ขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ให
ทานสัมผัสกับประสบการณใหมในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนโดยการนั่ง
กระเชาไฟฟ�า ซึ่งใชเวลาประมาณ 10 นาที บนกระเชาทานจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **
หมายเหตุ กรณีที่กระเชาปดทําการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามที่
ทางบริษัทไมสามารถควบคุมได ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางขึน้สูพระธาตุฯโดยรถ
หกลอแทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพื่อ
เขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย นําทานนมัสการ เจดียไจทีโย 
หรือ พระธาตุอินทรแขวน กอนหินสีทอง ซึ่งถือเปนหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของชาว
พมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่น
เหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยาง
สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทร
แขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค 
โดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ันจะมีแต
ความสุขความเจริญ พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทาน
สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตู
เหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวน
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถ
เตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 



 

 

 
 
 
 

**หมายเหตุ** แนะนําใหทานใชกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน 
เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาด
กระเป�า เริ่มตนที่  1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
ตองการของลูกคาในการใชบริการ 

คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เข าสู พั ก ที่  ณ  KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL 
ระดับ 3 ดาว 
 จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรอืน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทกุหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป� 
เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตา
เลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ 
ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่
งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีให
เลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผา
พมา ของที่ระลึก  

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 

วนัสอง พระธาตอุินทรแ์ขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลยีว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– 
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสกอ๊ต – ดอนเมือง 



 

 

เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700
องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบ
ภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝก
สมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ 
เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัต
โบโบยี) เพ ื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม  ผลไม 
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท 
หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 
1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี 
แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝم�งถนน สักการะ 
เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตว
จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอ
พรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ 
บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สราง
ขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียง
ตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน 
ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผา
ทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูง



 

 

ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมาย
เหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)  

 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

19.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207  
  สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ  

กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว  
ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

01-02 ม.ค. 63 7,555 บาท 1,900 บาท 
05-06 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
12-13 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
19-20 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
26-27 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
09-10 ก.พ. 63 7,555 บาท 1,900 บาท 
16-17 ก.พ. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
23-24 ก.พ. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
08-09 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
15-16 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 



 

 

22-23 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
29-30 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
05-06 เม.ย. 63 7,555 บาท 1,900 บาท 
19-20 เม.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
26-27 เม.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
10-11 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
17-18 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
24-25 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

31พ.ค.-01มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
07-08 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
14-15 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
21-22 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
28-29 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

 
ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขบัรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทรปิ(ชําระที่สนามบนิกอนการเดินทาง) 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถอืหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 
 
 

อัตรานีร้วม 
 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION 
AIR (SL) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 



 

 

 คาที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน บนพระธาตุอินทรแขวน  
(พักหองละ 2-3 ทาน ในกรณีตองการพัก 1 ทานตอหองตองชําระคาพักเดี่ยวเพิ่มตามราคา
ที่กําหนด) 

 คาระวางนํ้าหนักกรเป�าไมเกิน 10 กิโลกรัมตอ 1 ใบ // ถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน**) 

อัตรานี้ไมรวม 

 ภาษมีูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,500 บาทตอลูกทัวร 1 

ทานตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาใชจายตางๆอันสบืเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน,สนามบินตนทางหรือปลายทาง

,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใหออกและ
เขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท 



 

 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงื่อนไขการจองทัวร 

 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดทํา
การจอง มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
ยกเวนใน กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม
สามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและตัดสนิใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดนิทางเปนสําคัญ  



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที่ เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันสืบ
เน่ืองมาจากการปดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบิน
ใดๆก็ตามทีไ่มไดเกิดขึน้จากความผิดพลาดของทางบริษัท  

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้น คาเสียความรูสึก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม 
ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไมไดเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ
ทางบริษัท  

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางได
แนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนา
ทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอย
รับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปน
อยางดี แตถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฎิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
กรุณาอานเงื่อนไข กอนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ทานไดทาํการจองและชําระเงินแลว 

ทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวในทุกกรณี 
 


