
 

 

รหัสทัวร BID2000552 
ทัวรพมา มหัศจรรย...พมา ยางกุง อินทรแขวน ดินแดนแหงมนตขลัง 2วัน 1คืน (SL) 
ยางกุง – ชเวดากอง – เจดียโบตาทาวน - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดียพระธาตุอินทรแขวน 
-  พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวด ี– เจดียชเวมอดอร - วัดไจคะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  
เจดียไจปุ�น – พระนอนชเวตาเลียว - ยางกุง – พระนอนตาหวาน  
 

 



 

 

 
 
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ยางกุง – ชเวดากอง – เจดียโบตาทาวน - เทพทันใจ - เทพกระซิบ    
- เจดียพระธาตุอินทรแขวน   ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                

 
04.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 6 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
แกทุกทาน 

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

ขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง กรงุทพฯ เวลา 06.45น. และถึง
สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

                จากนั้นนาํทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagod)
พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทศิรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระ
ประจําวันเกิดตน จะเปนสิมงคลแกชีวิตพระเจดียน้ีไดรบัการบูรณะและตอเติมโดย
กษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะ
บริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดบัดวยเพชรพลอย
และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดีย
จะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท
ซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทกุชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธ
เจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายาม
จะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมข้ึนภายหลังชาว
พมา ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาว
พมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการ
จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตละจุดทานจะได
เห็นแสงสีตางกันออกไป 



 

 

 
 

 
               
                จากนั้นนําทุกทานชม เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุ

ทีพ่ระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 
2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้
ถูกระเบดิของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลาง
องคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบ
พระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค 



 

 

และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา 
ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมมุสําหรับฝกสมาธิหลายจุดใน
องคพระเจดียนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาว
พมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแลวสม
ตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือ
ผลไมอืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงนิจะเปนดอลลา 
บาทหรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอา
ไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษา
ไวจากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนาํทานขาม 

ฝم�งไปอีกฟากหนึ่ง 

ของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนาม
วา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา
นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอม
กินเนื้อสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว
ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอ
พรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก 
ดอกไม และผลไม 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
                จากนั้นนําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็

จะถึง คิ้มปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปล่ียนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถ
ประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทาง
จากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  

พักท่ี         Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนไดแคคร้ังเดียวคะ   
 



 

 

 
 

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน
Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบน
กอนหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทาง
ตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้
ทรงตัวอยูไดอยางสมดลุเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนา
พระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณบีน
สรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ3 ครั้งผูนั้นจะมี
แตความสุขความเจริญพรอมท้ังขอส่ิงใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ 
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไป
ปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษ
เขาไปปดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลว
ราคาเร่ิมตน 2,000 จาต/ชุด** 

ค่ํา  ไบริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรม จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการ
หรือนั่งสมาธิที่พระเจดียไดตลอดท้ังคืนแตประตูเหล็กท่ีเปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะ



 

 

เปดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอ
เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

 
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่ข้ึนไปกราบนมัสการพระธาตอุินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุง
และมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม 
เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  
 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร(พระธาตุมุเตา) –วัดไจคะ
วาย – พระราชวังบุเรงนอง -  เจดียไจปุ�น – พระนอนชเวตาเลียว(ย้ิมหวาน) - 
ยางกุง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน ไ (เชา/กลางวัน/-) 

 
05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมได

บังคบันะคะ สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมรีานคาจําหนายราคา
อาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000จาตดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต 

06.30 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  เดินทางกลับ เปลี่ยนนัง่รถบรรทุกหกลอถึงคิมปุนแคมป� เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ

อากาศ เดินทางสูกรุงหงสาวดี นาํทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี 
เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา บชูาสถานส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพมา 
เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ 
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา
เปนจุดท่ีศักดิ์สิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียนี้ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดยี
องคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมา
และศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุตสูงกวา พระเจดียชเวดา
กอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 
2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงัคงสภาพเดิม



 

 

และไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท ทานจะไดนมัสการ 
ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลง
มาเพื่อเปนสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 

                จากนั้นนําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 
รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ท่ีมีพระภิกษุและ
สามเณรไป ศกึษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก
ทานสามารถนาํสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาค
ที่วัดแหงนี้ได 

                     จากน้ันนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi 
Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขดุคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรกัหักพัง
ที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจา
บุเรงนองทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนท่ีประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตอง
เสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอย
ทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหมโดย
อางอิงจากพงศาวดาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 

1 ตัว ** 
บาย  นําชมเจดียไจปุ�น(Kyaik Pun Buddha)

สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่
โดยรอบท้ัง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย 
องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา 
(ผนิพระพักตรไปทางทศิเหนือ กับพระพุทธเจา
ในอดีต สามพระองคคอืพระพุทธเจามหากัสส
ปะ ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ี
นองท่ีมีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต 
ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราว
ข้ึนทันที นําทาน นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang 
Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของ
มอญ  ในป พ.ศ.2524ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเปนพระ
นอนท่ีงดงามที่สุดของพมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทา
พระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ียางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท 
เปนลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                จากนั้นสักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระ
นอนตาหวานพระพุทธรูปนอนท่ีมีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความ
พระที่มีความสวยท่ีสุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

                สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL207 

(ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจมริูลืม 
 
**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง
ขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
 
19.35 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL207 

(ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจมริูลืม 
 
หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 

2563 
ภัตตาคารชาบูช/ิเปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 

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



 

 

หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน

ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถงึเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิได
แจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่งลกูคา
จะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองตนเทานั้น ซึ่งอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพกัจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากนั 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบุคคลอ่ืน 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 

 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลว 
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

ตารางเดินทาง มหัศจรรย พมา 2 วัน 1 คืน พกัอินทรแขวน บิน SL  

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด 

01 มี.ค.63 02 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

22 มี.ค.63 23 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

29 มี.ค.63 30 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

19 เม.ย.
63 

20 เม.ย.
63 

30+1 
6,999 6,999 6,999 2,000 4,900 

26 เม.ย.
63 

27 เม.ย.
63 

30+1 
7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

03 พ.ค.
63 

04 พ.ค.
63 

34+1 
8,900 8,900 7,900 2,000 5,900 

10 พ.ค.63 11 พ.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

17 พ.ค.63 18 พ.ค.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 4,900 

24 พ.ค.
63 

25 พ.ค.63 
30+1 

7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

31 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

07 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 5,900 

28 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 4,900 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพิ่มเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 10 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

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



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพํานักในดินแดน
ของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวร
จะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 



 

 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

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

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 


