
 

 

รหัสทัวร ITV2000151 
ทัวรพมา ยางกุง หงสาวดี พระธาตุอินทรแขวน 3 วัน 2 คืน (WE) 
ยางกุง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร – พระธาตุอินทรแขวน – พระธาตุอินทรแขวน 
วัดไจคะวาย – พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียไจปุ�น 
เจดียโบตะทาวน - พระเทพทนัใจ - เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี 



 

 

อัตราการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก2-
6ป ไมเสริม

เตียง 

พักเดีย่ว
เพิ่ม ที่น่ัง 

24-26 มกราคม 63 10,888 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant 

5,000฿ 

3,500 25 
25-27 มกราคม 63 10,888 3,500 25 

31มกราคม-2กุมภาพนัธ 63 11,888 3,500 25 
1-3 กุมภาพันธ 63 11,888 3,500 25 

14-16 กุมภาพันธ 63 11,888 3,500 25 
21-23 กุมภาพันธ 63 11,888 3,500 25 

28กุมภาพันธ-1มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
29กุมภาพันธ-2มีนาคม 63 11,888 3,500 25 

6-8 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
7-9 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 

13-15 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
14-16 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
20-22 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 
21-23 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 

  
 
วันแรก  กรุงเทพฯ - ยางกุง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร - พระธาตุอินทรแขวน                     

ไ อาหารกลางวัน,เย็น  
 
04.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4  
                เคานเตอร E โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ 
07.50น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที ่WE303 
               (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
08.45น. เดินทางถึงทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน

ที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 



 

 

เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุที่ต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแก

คูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร 
หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)  เจดียศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่สําคัญของ
เมืองหงสาวดี เปนมหาเจดียเกาแกยาวนานกวา 2,000 ป ต้ังอยูกลางเมืองหงสาวดี   
พมาเรียกพระธาตุมุเตาวา ‘ชเวมอดอ’พระธาตุมุเตามหาพระเจดียองคที่มีความโดด
เดนเพราะเปนเจดียที่มีลักษณะแบบมอญ 
มีฉัตรแบบเรียบๆและมีองคระฆังของเจดีย
มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุมดวยทอง
จังโก ภายในเปนอิฐกลวง  ในสวนบริเวณ
รอบๆองคเจดีย ก็มีพระพุทธรูปหลายองค
ใหกราบไหว ซึ่งมีลักษณะศีลปะของมอญ
ผสมกับศิลปะของพมามีความสวยงามดูแปลกตา มีอาคารตกแตงดวยสถาปตยกรรม
ของพมาผสมตะวันตกใหดู นอกจากน้ีที่ดานหน่ึงของเจดียก็ยังมีพิพิธภัณฑเล็กๆ ท่ี
เก็บโบราณวัตถุตางๆใหชม  พระธาตุมุเตาแหงน้ีไดกลายเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของพมาที่มีผูคนทั้งคนพมาและคนไทยเดินทางมาสักการบูชาเปนจํานวนมาก  

                จากน้ันนําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน   
                     เดินทางถึง คิ้มปูนแคมป� ซึ่งเปนจุดสําหรับ

ทําการเปลี่ยนเปน รถบรรทุกหกลอ (เปนรถ
ประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระ
ธาตุอินทรแขวนได)  ใชเวลาเดินทางจากคิม
ปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  

                พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานี
พระธาต ุใชเวลาประมาณ  10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีก
แบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน   **หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุ
สุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเปนขึน้รถบรรทุกแทน
โดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**  



 

 

                จากน้ันนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน KyaikhtiyoPagoda 
(Golden Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,200เมตร 
ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ต้ังอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ังอยูบน
ยอดเขาอยาง หม่ินเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุล
เร่ือยไปตามคติการบูชา พระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนา พระธาตุอินทรแขวนนี้
ใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเช่ือวา
ถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้งผูน้ันจะมีแตความสุขความ
เจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ   อิสระตามอัธยาศัยหรือ
ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทัง้คืนแต (พระเจดียองค
น้ี เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสาหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดีย เปด
ถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทน
ได สามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารในโรงแรม   
:พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel: 
 หมายเหต:ุในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคคร้ังเดียว 
หมายเหต:ุโรงแรมบนพระพระธาตุอินทรแขวน สรางเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวท่ีขึ้นไป
กราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมี
โรงแรมจํากัด แตสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบน
เขามีอากาศเย็นสบาย   
*กรณีกระเป�าใบใหญ-กรุณาเตรียมกระเป�าสมัภาระขนาดเล็กสําหรับ 1คืน เพ่ือนําติด
ตัวไปสําหรับใชดานบนพระธาติอินแขวนเน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระ
ซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเป�า(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใช
บริการ) ควรเตรียมเสือ้กันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอ เน่ืองจากดานบนพระ
ธาตุอินทรแขวนอากาศเย็น  

 



 

 

วันที่สอง     พระธาตุอินทรแขวน - หงสาวดี – วัดไจคะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจปุ�น   อาหารเชา,กลางวัน,เย็น  

     
เชา  อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินทร

แขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคบันะคะ สําหรับอาหารทีจ่ะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมี
รานคาจําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาต  ดอกไมธูปเทียน
เร่ิมตนชุดละ 2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย  

06.30น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันอําลาท่ีพักออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนัง่

รถ ถึงคิมปุนแคมป�เปลี่ยนเปนรถโคชปรบั
อากาศ เดินทางสูกรุงหง-สาวดี ซึ่งในอดีตเปน
เมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณ
ที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา400ป อยูหางจาก
เมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
จากน้ันนําทานตักบาตรพระสงฆกวา1,000 
รูป ที ่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและ
สามเณรไปศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก 
ทานสามารถนําสมุดปากกาดินสอไปบริจาคที่
วัดแหงน้ีได  จากน้ันนําทานชมพระราชวัง
บุเรงนองและบัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) พระราชวังบุเรงนองถกู
คนพบเม่ือป 2533 ชาวบานในเมืองพะโคไดขุดพบไมสักถูกเผาใตดนิ จงึแจงให
รัฐบาลพมาเขามาตรวจสอบอายุของเสาไมซึ่งมีอายุในชวงพระเจานันทบุเรงขึ้น
ครองราชยหลังจากพระเจาบุเรงนองสนิพระ-ชนม ในชวงน้ันศตัรูพวกชาวยะไขและ
ตองอูยกทัพเขามาตีเมืองหงสาวดีและเผาจนยอยยับ ท่ีสําคัญพบหลักฐานชื่อเมืองขึ้น
ตางๆ สลักไวอยูบนเสาทําซึ่งตรงตามประวตัศิาสตรของเหลาเมืองขึ้นในสมัยพระเจา
บุเรงนองหรือผูชนะสิบทิศ จึงทําใหทางพมาม่ันใจวาบริเวณน้ีเปนที่ต้ังของพระราชวัง
บุเรงนอง จึงขุดเอาซากเสาขึ้นมาเพื่อสรางเลียนแบบทับแนวพระราชวังของเดิมโดย



 

 

ใหมีความเสมือนจริงทั้งหมด โดยแบงเปนอาคารสองสวนหลักๆคือ กามโบสะตาหริ 
หรือ กัมโพชธานี เปนสถานที่เอาไววาราชการ และสวนที่ 2คือ บัลลังกผึ้ง ใชเปน
สถานที่บรรทม และมีเสาไมสักที่ถูกคนพบหลายตนโชวภายในใหเขาชม 

เท่ียง      ไรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
เมนูพิเศษ:กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1ตัว ** 

บาย  นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) เปนพระ
นอนที่สวยงามที่สุดในพมา องคพระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจะไม
ใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุงเทาไหร แตความงามน้ันสวยงามกวา โดย
พระบาทน้ันจะวางเหลื่อมพระบาทครับ  ซึ่งจะเปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอน
ของไทยเรา แตเปนศิลปะที่สวยงามอีกแบบที่นาสนใจครับ  พระนอนชเวตาเลียว 
นับเปนพุทธบูชาศักด์ิสิทธิ ์เปนอันดับสองรองจาก พระธาตุชเวมอดอร (ไจทมุเตา) 
ของเมืองหงสาวด ี จากนั้นนําชม เจดียไจปุ�น(Kyaik Pun Buddha) พระพุทธรูป
ปางประทบัน่ัง โดยรอบทั้ง 4ทิศ ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสม
พุทธเจา (หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค สราง
โดย 4 สาวพี่นอง ที่อุทิศตน ใหกับพระพุทธศาสนา สรางพระพุทธรูปแทนตนเอง 
และสาบานตน ไมของแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวติ ตอมา 1 ใน 4 
สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนัน้เกิดรอยราวขึ้นทันที นําทาน
ชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย
ทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดา
กอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาพระเจดียน้ี
ไดรับการบรูณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคํา
ทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
จํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบน
ยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ
ประดบัอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถง
ครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่
รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชม
ระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกู



 

 

เทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณ
แหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครัง้แลวอธิษฐานขอ
อะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุด
ทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง,สีน้ําเงิน,สีสม,สีแดงเปนตน 

      เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
  :นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Jasmine Palace  หรือเทียบเทา: 

 
วันที่สาม เจดียโบตะทาวน - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี – 

สนามบิน  ไ อาหารเชา  
 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                     จากน้ันสักการะ เจดียโบตะทาวน (Botahtaung Pagoda) หมายถึง ทหาร 

1,000 นาย โดยมีความเชื่อเลากันมาตอๆ กันวา
เม่ือประมาณ 2,000ปที่แลว พระเจาโอกะลาปะ
กษัตริยมอญ ไดใหทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวาย
ความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ)ที่อันเชิญมา
จากอินเดียเพ่ือนําไปบรรจุไวที่ มหาเจดียชเวดากอง 
และทรงบรรจุเสนพระเกศาธาตุไว 1 เสน ในเจดียน้ี 
วันเวลาผานไป ไดมีการบูรณะซอมแซมเจดียผลจากความเสียหายในสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 ซึ่งปรากฎวาไปพบของมีคาหลายอยางภายในเจดีย จึงสรางโครงสรางใหมโดย
ใหฐานเจดียมีชองซิกแซกคลายเขาวงกต ภายในสีทองอรามสวยงาม และนําวัตถุ



 

 

โบราณจัดแสดง อีกทั้งนําพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแกวใสใจกลางเจดีย
อีกดวย  

                จากน้ันนําทานขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและ
ชาวไทย วิธีการสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) บูชาดวยดอกไม ผลไมดวยมะพราว 
กลวยนากสีแดง เปนเครื่องเซนสังเวย เพราะถือวา ปนผลไมมงคล เปนสัญลักษณของ
ความอุดมสมบูรณเจริญงอกงามของชีวิต(มีขาย
บริเวณวดั) จากน้ันนําเงินแบงกอะไรก็ไดไปใสมือ
ของเทพทันใจ 2ใบ ไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1ใบ 
เอามาเก็บไวเพ่ือความสิริมงคลจากน้ัน ก็เอา
หนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะ
สมตามความปรารถนาที่ขอไว    

                    จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา
“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรง
กลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไป
กลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานาน
แลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซบิเบาๆ 
หามคนอ่ืนไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม 
ขาวตอก ดอกไม และผลไม  การเครพบูชาเทพกระซิบ อะมาดอวเมี๊ยะ:จะบูชาดวย
น้ํานมขาวตอก และ ผลไม และกระซิบเพื่อขอพรทาน พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี 
(Chauk Htat Gyi pagoda) หรือที่คนไทยมักเรียกวา พระตาหวาน ตั้งอยูที่ถนน
ชเวกองเต็ง เมืองตําเว  

                เน่ืองมาจาก มีขนตาท่ีงอนงาม และมีดวงตาเปนแกว(สั่งผลิตจากประเทศญีปุ่�น) ใช
งบประมาณในการกอสรางราว 70,000 ดอลลาร 
ถือเปนพระพุทธไสยาสนที่อันเปนที่เคารพอันดับหน่ึง
ในยางกุง เปนพระนอนท่ีใหญที่สุดในประเทศพมา มี
ความยาวกวา 70 เมตร บริเวณพระบาทมีภาพวาด 
ลายลักษณธรรมจักร ขางละองค ในบริเวณใจกลาง



 

 

ฝ�าพระบาท และลอมดวย รูปมงคล 108 ประการ แสดงถึงโลกทั้ง 3 คือ 
เครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการแสดงถึงสัต
วโลกและ เครื่องหมาย 28 ประการแสดงถึงสังขารโลก จากน้ันนําทานเดินทางสูทา
อากาศยานมิงกาลาดง  

11.20 น.   เดินทางกลับสู ประเทศไทยเที่ยวบินที่ WE302 
13.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ
, การเมือง,สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
หมายเหตุ :อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้น
เม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการ
เดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีที่ทาน
เดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋ว
เคร่ือง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
อัตราคาบริการรวม:คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั พรอมที่พัก 2คืน พักหองละ  2-3ทาน  อาหารทัวร 
(เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บตัรทองเที่ยวสถานที่ตางๆ คารถ คาจอดรถ คาทาง
ดวน คามัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30กก. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน
1,000,000บาทคารักษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษี
น้ํามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น   
 
 
 



 

 

ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร 
ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 
กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  คาภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลคาเพ่ิม  7%, นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท) ,  
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ตอทริป/ทาน ,หัวหนาทัวร 300บาท ตอทริป/ทาน  
 
 เงื่อนไขในการจอง:มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลกิการเดินทาง) 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลง
จองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  
 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงนิคาจอง และหรือ คาทัวร
แลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 
20 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  



 

 

3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัย
ธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ 
คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสาย
การบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบนิ
ของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะ
สิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบรกิารที่ไดชําระไว ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใช
บริการแบบผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละ
แหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษิัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวาง
การเดินทางได จากบรษิัท ประกันทั่วไป)  
8) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
9) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


