
 

 

รหัสทัวร BID1903937 
ทัวรพมา มหศัจรรย....MYANMAR ยางกุง อินทรแขวน 
ดินแดนแหงมนตขลัง 2 วัน 1 คืน (SL) 
ยางกุง   ชเวดากอง   เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ 
เจดียพระธาตุอินทรแขวน   พระธาตุอินทรแขวน   หงสาวดี 
เจดียชเวมอดอร(พระธาตุมุเตา)   วัดไจคะวาย   พระราชวังบุเรงนอง 
เจดียไจปุ�น   พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน)   พระนอนตาหวาน 

 



 

 

 
 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ยางกุง – ชเวดากอง – เจดียโบตาทาวน - เทพทนัใจ –  
 เทพกระซิบ - เจดียพระธาตุอินทรแขวน      
              ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                
04.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 6 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL200 (ไมมีอาหารบนเครือ่ง) 
**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา

เดินทางขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และ
ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น. ** 

 

 
 
 
 
 



 

 

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 

จากน้ัน  นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระ
เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถ
นําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
นํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริ 
มงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองค
เจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจา
องคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวน
มากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของ
วิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะ
และสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและ
ภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัด
ตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมา
แขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการจากนั้นใหทานชม
แสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไป 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทุกทานชม เจดียโบตาทาวนสราง
โดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรม
ธาตุที ่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามา
เมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดีย
แหงนี้ถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตร
เขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 
700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี 
และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต 
ต นแบบภาษาพมา ภายในเจด ีย ที่
ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และ
มีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองค
พระเจดียน ําทานขอพร นัตโบโบยี 
หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์
ของชาวพม าและชาวไทยวิธ ีการ
สักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ 
ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ 
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด ก็ได 
(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัต
โบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็
เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนา
ที่ขอไวจากนั้นนําทานขาม 
ฝ งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื�م ่อสักการะ เทพกระซิบซึ ่งมีนามวา“อะมาดอว
เมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาว
พมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ 
หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชา
เทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 



 

 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง 

คิ้มปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจํา
เสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทาง
จากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ   
 

 
เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทร
แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรต้ังอยู
บนกอนหินกลมๆ ทีต่ั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามกัยนืกรานวาไมมี



 

 

ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจอุยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหิน
กอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของ
ชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุ
แกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้
ครบ3 คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดสมดั่งปรารถนา
ทุกประการ 
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขา
ไปปดทองไดเฉพาะสภุาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก
สุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผน
ทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000 จาต/ชุด** 

คํ่า  ไบริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรม จากน้ันทานสามารถขึ้นไป
นมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับ
สุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือ
ผาหมผาพันคอเบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่นั้นมีความเย็นมาก 

 
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับ

นักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตอุินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยาง
กุงและมีโรงแรมจํากดั แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัด

ลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  
 
วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร(พระธาตุมุเตา) – 
 วัดไจคะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  เจดียไจปุ�น – พระนอนชเวตาเลียว(ย้ิม

หวาน) - ยางกุง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน ไ (เชา/กลางวัน/-) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไมได
บังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคา
อาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาตดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต 

06.30 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

07.30 น.   เ ดิ น ท า ง ก ลั บ  เ ป ล ี่ ย น นั่ ง
รถบรรท ุกหกล อถ ึงคิมป ุนแค มป�  
เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ เดินทาง
สูกรุงหงสาวดี นําทานเขาชมพระธาตุที่
ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดีย
เกาแกคู บานคู เมืองและเปน 1 ใน 5 
มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ของพมา 
เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาว
มอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะ
พมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุตสูงกวา พระเจดียช
เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป 
พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยังคง
สภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท ทาน
จะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของ
เจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ ้าจุนชีวิตให
เจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

จากน้ัน  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 
รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ท่ีมีพระภิกษุ
และสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปน
จ ํานวนมากทานสามารถน ําสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ 
บั ล ลั ง ก  ผ ึ ้ ง (KanbawzaThardi 
Palace) ซึ ่งเพิ ่งเริ ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื ่อป พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับ
ของ พระเจาบุเรงนองทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่
ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตก



 

 

เปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ได
เหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและ
ตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว ** 
บาย  นําชมเจดียไจปุ �น(Kyaik Pun Buddha)สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปาง

ประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 
เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระ
พักตรไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจา
ในอดีต สามพระองคคือพระพุทธเจา
มหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เลากันวา
สร างขึ ้นโดยสตรีส ี ่พ ี ่น องที ่ม ีพ ุทธ
ศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวา
จะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชวีิต ตอมา 1 
ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึ้นทันที 
นําทาน นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)
กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป 
พ.ศ.2524ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนท่ีงดงาม
ที่สุดของพมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธ



 

 

ไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เปน
ลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

 
จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอน

ตาหวานพระพุทธรูปนอนที่มีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความ
พระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร  
  เที่ยวบินที่ SL207 (ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
เดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา  เวลา 19.35น. และถงึ

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
19.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร  
  เที่ยวบินที่ SL207 (ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

............................................................................................................................. 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางเดินทาง มหัศจรรย พมา 2 วัน 1 คนื พักอินทรแขวน บิน SL 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

04 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 
25 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
05 ม.ค.63 06 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
12 ม.ค.63 13 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
19 ม.ค.63 20 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
02 ก.พ.63 03 ก.พ.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 
09 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 9,900 9,900 8,900 2,000 
16 ก.พ.63 17 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
01 มี.ค.63 02 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
08 มี.ค.63 09 มี.ค.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 
15 มี.ค.63 16 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
22 มี.ค.63 23 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
29 มี.ค.63 30 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 9,900 9,900 8,900 3,000 
19 เม.ย.63 20 เม.ย.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 
26 เม.ย.63 27 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 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) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

 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% และริบเงนิมัดจํา
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
บนิยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้



 

 

จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบนั 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 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


