
 

 

รหัสทัวร BID2000505 
ทัวรพมา มหัศจรรย พมา บินดี อยูดี.. ยางกุง หงสาวดี อินทรแขวน  3วัน 2คืน (PG) 

ยางกุง-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดยีชเวดากอ - วดัไจคะวาย-
เจดียชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแคมป�-พระธาตุ
อินทรแขวน - หงสาวด ี

 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหา
เจดียชเวดากอไ (-/-/เย็น) 

 
10.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ ชั้น 4ประต ู4 เคานเตอร F สายการบินบางกอก

แอรเวยBangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน PG 707** บริการอาหารรอนและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 
** สายการบินบางกอกแอรเวยใหบริการหองรับรองผูโดยสารขาออกระหวางประเทศแหง

ใหมตั้งอยูบริเวณชั้น 3 ของอาคารผูโดยสารConcourse D ตรงขามกับประตู
ขึ้นเครื่องหมายเลข D7 ** 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย

แลวถึงยางกุง นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง
16ฟุตซึ่งเปนพระท่ีมคีวามพระที่มีความสวยที่สุดมี
ขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย  
ชม เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพ่ือ
บรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8รูปไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486
เจดียแหงน้ีถูกระเบดิของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด700องค 
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา 
ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมมุสําหรับฝกสมาธิหลายจุดใน
องคพระเจดียจากนั้นนาํทานขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิ
ของชาวพมาและชาวไทย 

 

วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอา
ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบ
ยี จะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด ก็ได แลวเอาไป
ใสมือของนัตโบโบยีสกั 2ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนตัโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความ
ปราถนาที่ขอไว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
จากนั้น นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซึ่งมนีามวา“อะ

มาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอืน่ไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้การบูชาเทพกระซิบ 
บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

จากนั้น นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากองพระเจดียทองคําคูบานคูเมือง
ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ ชื่อ
เดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญที่สุดในพมาสถานที่แหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุด
ที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอ
พรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล
นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค
หากใครเกิดวันไหนกใ็หไปสรงนํา้พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต
พระเจดียนี้ไดรบัการบรูณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรชักาลองคเจดียหอหุมดวย
แผนทองคําท้ังหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดษิฐานเสนพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสาม
พระองคบนยอดประดบัดวยเพชรพลอยและอัญมณตีางๆจํานวนมากและยังมีเพชร
ขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปน
ศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุก
ชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมา



 

 

ท้ังสิ้นชมระฆงัใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอน
อังกฤษกูเทาไหรก็ไมข้ึนภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจงึถือเปน
สัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธ์ิใหตีระฆัง 3ครั้งแลว
อธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการจากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอด
ฉัตรโดยจุดชมแตละจดุทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปนําทานรวมบูชาแมยักษที่
เชื่อกันวาการบชูาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตร ูหรือพระพยุงโชคชะตาอยูใน
ชองแคบเขาไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ําณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ�ต อรอยเต็มอิ่มกับชาชูช ิสุก้ีหมอไฟ
และซูช ินเครือโออิช ิ

 

 

 

ทีพ่ัก        โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวที่PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  เดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึ่งใน

อดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญ
โบราณท่ียิ่งใหญ และอายุมากกวา400ป หาง
จากเมืองยางประมาณ80 กิโลเมตร) ใชเวลา
เดินทางประมาณ2 ชม.นําทาน ตักบาตร



 

 

พระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไปศกึษา
พระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนาํสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัด
แหงนีไ้ด 

  **วัดนี้ทานสามารถรวมทําบุญถวายขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทได ตาม
ศรัทธา ** 

จากนั้น นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและ
เปน1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุ
เตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาว
มอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศกัดิ์สิทธ์ิมาก ซึ่งเจดียน้ี สมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนีเ้ปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะ
พมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดยีช
เวดากอง51 ฟุต มีจดุอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อป 
พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพ
เดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่
แหงนี้ยังเปนสถานท่ีที่พระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ 
ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลง
มาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนด่ังคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

 

 



 

 

จากนั้น นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้งซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดคนและ
บูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําให
สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ีไดรับ
คําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแก
พมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูก
สรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหม  

 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 

1ตัว** 
               จากนัน้ชมเจดียไจปุ�นสรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบท้ัง4ทิศ 

สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จ 
 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาใน

อดีต สามพระองคคือ พระพุทธ 
 เจามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึน้โดยสตรีส่ีพ่ีนองท่ีมีพุทธศรัทธาสูงสง

และตางใหสัตยสาบานวาจะ 
 รักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงานลือกันวาทําให

พระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวข้ึนทันที  



 

 

จากนั้น นําทานนมัสการพระพทุธไสยาสนชเวตาเลียว
กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ท่ีมีพุทธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป 
พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมา
ท่ัวประเทศและเปนพระนอนที่งดงามท่ีสุดของ
พมาองคพระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถงึแม
จะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวาง
เหลื่อมพระบาท เปนลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไท 

                จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพาน
เหล็กที่ขามผานชมแมน้ําสะโตงสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตร ซ่ึงในอดีตขณะที่2 
สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนํา
ทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทย
มากองหนาของพมาตามมาทันท่ีริมฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทยไดขามแมนํ้าไป
แลวพระองคไดคอยป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมีการปะทะกันที่ริมฝم�งแมนํ้า
สะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพ
หนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาว
ดี พระแสงปนที่ใชยงิสุรกรรมาตายบนคอชางนี้ไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตน
ขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปนเครื่องราชปูโภคยังปรากฏอยูจนถึง
ทุกวันน้ี  

จากนั้น เดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ1 
ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสําหรบัทําการ
เปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจําเสนทางชนิด
เดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลา
เดินทางจากคิมปูนแคมป�ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง 
พิเศษสุด นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึน้สูสถานีพระธาตุ 
ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบ
ของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 



 

 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติทีไ่มสามารถขึน้
ได ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเปนข้ึนรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุก
กรณี** 

พักที่          Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
                หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ้นอินแขวนไดแคครั้ง

เดียวคะพักผอนตามอัธยาศัย 
               นําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดีย
องคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่น
เหม แตชาวพมามกัยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิสิ์ทธ์ิที่บรรจุอยู
ภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรือ่ยไป ทาน
สามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปด
ทองไดเฉพาะสุภาพบรุุษ สวนสภุาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา
ไปปดแทนได**สําหรบัจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคา
เร่ิมตน 2,000จาต/ชุด** 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรมทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ัง
สมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหลก็ท่ีเปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึง
เวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรอืกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองนั่ง
เนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมา 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับ
นักทองเท่ียวที่ข้ึนไปกราบนมัสการพระธาตอิุนแขวน  โรงแรมไมไดหรูหรา
เหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง 
บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถ
เลือกหรือรีเควสโรงแรมได 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน 

กิจกรรมนี้ไมไดบังคบันะคะ สําหรับ อาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมี
รานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชดุละ 3,000-10,000จาต  

  ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต ทําบญุตามอัธยาศัย06.30น.   
06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อําลาท่ีพัก เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแคมป�เปลี่ยนเปนรถโคชปรบัอากาศ เดิน

ทางเขาสูเมืองยางกุง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  
15.20 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่PG 

708 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พรอมความประทบัใจมิรูลมื 
 

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



 

 

หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต้ังแต 12-21 เมษายน 
2563ภัตตาคารชาบชูิ/เปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการ
คะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการโดยทางผูจัดทัวรจะ
เปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 
หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถงึเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีทานถกูปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือ 
เจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเทีย่วตาง ๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ี
เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่งลกูคา
จะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองตนเทานั้น ซึ่งอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพกัจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากนั 
4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารุดจากสายการบนิ 
6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 

 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลว 
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว จอยแลนด 

28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

03 เม.ย.
63 

05 เม.ย.63 
34+1 

13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

24 เม.ย.
63 

26 เม.ย.63 
34+1 

12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

04 พ.ค.63 06 พ.ค.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 8,900 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

03 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

05 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 7,900 

26 มิ.ย.63 28 มิ.ย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 7,900 

**ราคา INFANT (อายไุมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานีร้วม

รายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม
ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ี
ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 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,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน **เร่ิม 
ต้ังแต 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป** (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
 
 



 

 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือ
เดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานกัในดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง 
เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 สงิหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทาน
ละ 1,000 บาท ** 

 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิน้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 30-45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหนักอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 
วันกอนการเดินทาง 
 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือเวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญ
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 
 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra 
Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถ
เดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 


