
 

 

รหัสทัวร BID1903935 

ทัวรพมา มหัศจรรย พมา บินดี อยูดี...พมา ยางกุง หงสาวดี อินทรแขวน 3 วัน 2 คืน (PG) 
ยางกุง   เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   พระนอนตาหวาน   พระมหาเจดียชเวดากอง   วัดไจคะวาย 

เจดียชเวมอดอว   พระราชวังบุเรงนอง   เจดียไจปุ�น   พระนอนชเวตาเลียว   คิมปูนแคมป� 

พระธาตุอินทรแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)   หงสาวดี 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน- 
 พระมหาเจดียชเวดากอง ไ (-/-/เย็น) 

10.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ ช้ัน 4ประต ู4 เคานเตอร F สายการบิน
บางกอกแอรเวย 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน PG 707** บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง** 

** สายการบินบางกอกแอรเวยใหบริการหองรับรองผูโดยสารขาออกระหวางประเทศแหง
ใหมตั้งอยูบริเวณช้ัน 3 ของอาคาร 

ผูโดยสารConcourse D ตรงขามกับประตูขึ้นเคร่ืองหมายเลข D7 ** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย

แลวถึงยางกุง นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่
มีความสวยที่สุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท
ซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย  ชม เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนาย
เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8รูปไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 
2486เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด
700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี 
และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต 
ต นแบบภาษาพม า ภายในเจด ีย ที่
ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมี
มุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระ
เจดียจากนั้นนําทานขอพร นัตโบโบยี 
หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์
ของชาวพมาและชาวไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆ
มาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท
หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหวขอพรแลวดึก
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบ
โบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะ

มาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีการบูชาเทพกระซิบ 
บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

จากน้ัน นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากองพระเจดียทองคําคูบานคูเมือง
ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง 
ชื ่อเดิมของเมืองยางกุ ง มหาเจดียที ่ใหญที ่สุดในพมาสถานที่แหงนี ้มี ลาน
อธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน 
ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสราง
บารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐาน
ทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน 
จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลาย



 

 

รัชกาลองคเจดียหอหุ มดวยแผนทองคําทั ้งหมดนํ ้าหนักยี ่สิบสามตันภายใน
ประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื ่องอัฐะ
บริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอย
และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ
เจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรง
ปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึง
ของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ ้นชมระฆังใบใหญที่
อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไม
ขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความ
สามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็
จะไดดั่งตองการจากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชม
แตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปนําทานรวมบูชาแมยักษที่เชื่อกันวาการ
บูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบ
เขาไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

19.00น. ไ บริการอาหารคํ่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ�ต อรอยเต็มอิ่มกับชาชูช ิสุกี้หมอ
ไฟและซูชิ นเครือโออชิิ 

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

 
 
 



 

 

วันที่สอง ยางกุง-วัดไจคะวาย-เจดียชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไจปุ�น-พระ
นอนชเวตาเลียว-คิมปูนแคมป�-พระธาตุอนิทรแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)                         
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน  เดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด

ของเมืองมอญโบราณที ่ยิ ่งใหญ และอายุมากกวา400ป หางจากเมืองยาง
ประมาณ80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ2 ชม.นําทาน ตักบาตรพระสงฆ
กวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่
ท ี ่ม ีพระภิกษ ุและสามเณรไปศ ึกษา
พระไตรป ฎกเป นจ ํานวนมาก ทาน
สามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไป
บริจาคที่วัดแหงน้ีได 

  **วัดนี้ทานสามารถรวมทําบุญถวาย
ขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทได 
ตามศรัทธา ** 

จากน้ัน นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมือง
และเปน1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระ
ธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดีย
หักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี ้เปนศิลปะที ่ผสมผสาน
ระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระ 
เจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู
ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลง
มายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่า
ลือถึงความศักดิ-์สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ท่ีพระเจาหงสาลิ้นดํา 
ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา
หาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ



 

 

สามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 
 

 
จากน้ัน น ําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก ผ ึ ้งซึ ่งเพิ ่งเริ ่มข ุดค นและ

บูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําให
สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่
ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณ
กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุง
ศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหม  



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทาน
ละ 1ตัว** 
จากน้ัน ชมเจดียไจปุ�นสรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง4ทิศ สูง 

30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จ 
 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาใน

อดีต สามพระองคคือ พระพุทธ 
 เจามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึน้โดยสตรีสี่พ่ีนองที่มีพุทธศรัทธา

สูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะ 
 รักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงานลือกันวาทําให

พระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที  
จากน้ัน นําทานนมสัการพระพุทธไสยาสนชเวตา 

เลียวกราบนมัสการพระพุทธรูปนอน
ที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ
ของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่
เ ค า รพ นับถ ื อของชาวพม  าทั่ ว
ประเทศและเปนพระนอนที่งดงาม
ที่สุดของพมาองคพระยาว 55 เมตร
สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระ
พุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็



 

 

งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอน
ของไทย 

 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพาน

เหล็กที่ขามผานชมแมนํ้าสะโตงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งในอดีตขณะที่
2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่ง
นําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตาม
กองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทย
ไดขามแมน้ําไปแลวพระองคไดคอยป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมีการปะทะ
กันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิง
ถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึง
ถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางนี้ไดนาม
ปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปน
เครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี  

จากน้ัน เดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ1 
ชั ่วโมง ก็จะถึง คิ ้มปูนแคมป�ซึ ่งเปนจุดสําหรับทําการ
เปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจําเสนทางชนิด
เดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลา
เดินทางจากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั ่วโมง 
พิเศษสุด นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาตุ 
ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบ
ของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถ
ขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเปนขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุก
กรณี** 
พักที่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ้นอนิแขวนไดแค
ครั้งเดียวคะพักผอนตามอัธยาศัย 



 

 

นําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda 
(Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,200เมตร 
ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ังอยูบน
ยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามกัยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยาง
สมดุลเรื่อยไป ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุ
อินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน 
และฝากสภุาพบุรุษเขาไปปดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมี
บริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรมทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือ
น่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปด
ถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะ
รองน่ังเน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีน้ันมีความเย็นมา 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับ
นักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตอุินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยาง
กุงและมีโรงแรมจํากดั แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัด

ลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได 

 



 

 

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

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุ
อินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับ อาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อได
โดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาต  

  ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย06.30น.  
  

06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อําลาที่พัก เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแคมป�เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ

อากาศ เดินทางเขาสูเมืองยางกุง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  
15.20 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 
PG 708 
  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พรอมความประทับใจมิรูลืม 

................................................................................................................... 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 



 

 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
17 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
21 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เริ่มตั้งแต 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน **เริ่ม 
ตั้งแต 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป**  
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 
 
 



 

 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาปกติ
อีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วนั มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

 
 



 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้



 

 

จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


