
 

 

รหสัทวัร  ITV2000104 
ทัวรพมา ยางกุง หงสาวด ีพระธาตุอินทรแขวน 3วนั 2คนื (WE) 
นําทานเดินทางสูดินแดนแหงพระพุทธศาสนา  
∞สักการะ 3ใน 5มหาบชูาสถานศักด์ิสิทธิ ์ที่ชาวพมาเคารพนับถือ 
∞พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตมุุเตา 
∞ทําบุญใสบาตรกับพระสงฆและสามเณร ที่ วดัไจคะวาย เยือนเมืองหงสา  
∞ไหวพระขอพร 4ทศิ ชมพระราชวงับุเรงนอง 
∞ไหวพระนอนอันศักด์ิสิทธิ์ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว  
∞ไหวพระพุทธไสยาสนเจาทตัยี หรือ  พระนอนตาหวาน 
∞ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ  ที่เจดียโบตาทาวน 
เมนูพิเศษ:เมนูกุงแมน้ําเผา 
พิเศษ!! น่ังกระเชาขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว   แถมฟรี!! โสรงพมา ใสพรอพถายรูป 
พักโรงแรมยางกุง 4ดาว 1คืน  และ พกัใกลพระธาตุอนิแขวน 1คืน 

 
 
 
 

  



 

 

 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก2-6ป 

ไมเสริมเตียง 
พักเดี่ยว

เพ่ิม ที่น่ัง 
24-26 มกราคม 63 10,888 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant 

5,000฿ 

3,500 25 
25-27 มกราคม 63 10,888 3,500 25 
31มกราคม-2กุมภาพันธ 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   กรงุเทพฯ - ยางกุง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร - พระธาตุอินทรแขวน               

ไ อาหารกลางวัน,เย็น  
04.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  

เคานเตอร E โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ 
07.50น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที่ WE303 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  
08.45น. เดินทางถึงทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง
เปนที่เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
     เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุที่ต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแก
คูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพมา เจดียชเวม
อดอร หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)  เจดียศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองที่
สําคัญของเมืองหงสาวดี เปนมหาเจดียเกาแกยาวนานกวา 2,000 ป ตั้งอยูกลาง
เมืองหงสาวดี   พมาเรียกพระธาตุมุ
เตาวา ‘ชเวมอดอ’พระธาตุมุเตามหา
พระเจดียองคทีม่ีความโดดเดนเพราะ
เปนเจดียที่มีลักษณะแบบมอญ มี
ฉัตรแบบเรียบๆและมีองคระฆังของ
เจดียมีลักษณะแคบเรียว ภายนอก



 

 

หุมดวยทองจังโก ภายในเปนอิฐกลวง  ในสวนบริเวณรอบๆองคเจดีย ก็มี
พระพุทธรูปหลายองคใหกราบไหว ซึ่งมีลักษณะศีลปะของมอญผสมกับศิลปะของ
พมามีความสวยงามดูแปลกตา มีอาคารตกแตงดวยสถาปตยกรรมของพมาผสม
ตะวันตกให ดู นอกจากน้ีที่ดานหน่ึงของเจดียก็ยังมีพิพิธภัณฑเล็กๆ ที่ เก็บ
โบราณวัตถุตางๆใหชม  พระธาตุมุเตาแหงน้ีได  กลายเปน 1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์
ของพมาที่มีผูคนทั้งคนพมาและคนไทยเดินทางมาสักการบูชาเปนจํานวนมาก  

จากน้ันนําทานเดินทางสู พระ
ธาตุอินทรแขวน   
เดินทางถึง คิ้มปนูแคมป� ซึ่งเปน
จุดสําหรับทาํการเปลี่ยนเปน 
รถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจํา
เสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้น
พระธาตอิุนทรแขวนได)  ใชเวลา

เดินทางจากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง  
พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ  10 นาที 
ใหทานไดสัมผัสกบับรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตอิุนแขวน   
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสดุวสิัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได 
ทางบริษัทฯจะเปล่ียนเปนขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**  
จากน้ันนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน KyaikhtiyoPagoda 
(Golden Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร 
ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบนกอนหินกลมๆ ทีต้ั่งอยูบน
ยอดเขาอยาง หมิน่เหม แตชาวพมามกัยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหนิกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยาง
สมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชา พระธาตุประจาํปเกิดของชาวลานนา พระธาตุอินทร
แขวนน้ีใหถือเปนพระธาตปุเกิดของปจอ แทนพระเกตแุกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค
โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ังผูน้ันจะมีแต
ความสุขความเจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการ   อิสระ
ตามอัธยาศัยหรือทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้ง
คืนแต (พระเจดียองคน้ี เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสาหรับสุภาพบุรุษที่เขา
ไปปดทององคเจดีย เปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และ



 

 

ฝากสภุาพบุรุษเขาไปปดแทนได สามารถเตรียมแผนทองคาํไปเพือ่ปดทององคพระ
ธาตอิุนทรแขวน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารในโรงแรม   
:พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel: 
 หมายเหตุ:ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคคร้ัง
เดียว 
หมายเหตุ:โรงแรมบนพระพระธาตอิุนทรแขวน สรางเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ขึ้น
ไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมี
โรงแรมจาํกดั แตสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพดัลม เน่ืองจากบน
เขามอีากาศเย็นสบาย   
*กรณีกระเป�าใบใหญ-กรุณาเตรียมกระเป�าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรับ 1คืน เพื่อนํา
ติดตวัไปสําหรับใชดานบนพระธาตอิินแขวนเน่ืองจากอาจจะตองจางลกูหาบแบก
สัมภาระซึง่จะมคีาใชจายตามขนาดกระเป�า(ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความตองการของลกูคา
ในการใชบริการ) ควรเตรียมเสือ้กันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอ เน่ืองจาก
ดานบนพระธาตุอินทรแขวนอากาศเย็น  

วันทีส่อง     พระธาตุอินทรแขวน - หงสาวดี – วัดไจคะวาย – พระราชวงับุเรงนอง -  
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียไจปุ�น    อาหารเชา,กลางวัน,เย็น  

     เชา  อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินทร
แขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะ
มีรานคาจําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 
3,000-10,000จาต  ดอกไมธูปเทียนเร่ิมตน
ชุดละ 2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย  

 
06.30น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม 
 จากน้ันอําลาทีพ่กัออกเดินทางกลบั เปลี่ยนน่ัง

รถ ถึงคิมปุนแคมป�เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ
อากาศ เดินทางสูกรุงหง-สาวดี ซึ่งในอดีตเปน
เมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณ
ที่ยิ่งใหญและอายมุากกวา400ป อยูหางจาก



 

 

เมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
จากน้ันนําทานตักบาตรพระสงฆกวา1,000 รูป ที ่ วดัไจคะวาย สถานที่ทีม่ี
พระภกิษแุละสามเณรไปศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนําสมดุ
ปากกาดินสอไปบริจาคที่วดัแหงน้ีได  จากน้ันนําทานชมพระราชวงับุเรงนองและ
บัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) พระราชวงับุเรงนองถกูคนพบเมื่อป 
2533 ชาวบานในเมืองพะโคไดขุดพบไมสักถกูเผาใตดิน จงึแจงใหรัฐบาลพมาเขา
มาตรวจสอบอายุของเสาไมซึง่มอีายุในชวงพระเจานันทบุเรงขึ้นครองราชย
หลังจากพระเจาบุเรงนองสินพระ-ชนม ในชวงน้ันศัตรูพวกชาวยะไขและตองอูยก
ทัพเขามาตีเมืองหงสาวดแีละเผาจนยอยยับ ที่สําคัญพบหลกัฐานช่ือเมืองขึ้นตางๆ 
สลักไวอยูบนเสาทําซึง่ตรงตามประวติัศาสตรของเหลาเมืองขึ้นในสมัยพระเจาบุเรง
นองหรือผูชนะสิบทิศ จึงทําใหทางพมามั่นใจวาบริเวณน้ีเปนที่ต้ังของพระราชวงั
บุเรงนอง จงึขดุเอาซากเสาขึ้นมาเพื่อสรางเลียนแบบทับแนวพระราชวังของเดมิ
โดยใหมคีวามเสมือนจริงทัง้หมด โดยแบงเปนอาคารสองสวนหลักๆคือ กามโบสะ
ตาหริ หรือ กมัโพชธานี เปนสถานที่เอาไววาราชการ และสวนที ่ 2คือ บัลลังกผึง้ 
ใชเปนสถานที่บรรทม และมีเสาไมสักที่ถกูคนพบหลายตนโชวภายในใหเขาชม 

เที่ยง      ไรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ:กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 
1ตัว ** 
บาย  นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) เปนพระ

นอนที่สวยงามที่สุดในพมา องคพระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจะ
ไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุงเทาไหร แตความงามน้ันสวยงามกวา 
โดยพระบาทน้ันจะวางเหลื่อมพระบาทครับ  ซึ่งจะเปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระ
นอนของไทยเรา แตเปนศิลปะที่สวยงามอีกแบบที่นาสนใจครับ  พระนอนชเวตา
เลียว นับเปนพุทธบูชาศักด์ิสิทธิ์ เปนอันดับสองรองจาก พระธาตุชเวมอดอร (ไจท
มุเตา) ของเมืองหงสาวดี  จากน้ันนําชม เจดียไจปุ�น(Kyaik Pun Buddha) 
พระพุทธรูปปางประทับน่ัง โดยรอบทั้ง 4ทิศ ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณ
โคดม สัมมาสมพุทธเจา (หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจาในอดีต 
3 พระองค สรางโดย 4 สาวพี่นอง ที่ อุทิศตน ใหกับพระพุทธศาสนา สราง
พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไมของแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษา
พรหมจรรยไว ช่ัวชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน ร่ําลือกันวาทําให
พระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึ้นทันท ีนําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียช
เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมา
อายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของ
เมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาพระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติม



 

 

โดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสาม
ตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ือง
อัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชร
พลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอด
บริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคา
ทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันขึ้นเปนสวน
หน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่
อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไม
ขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถอืเปนสัญลักษณแหงความ
สามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็
จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะ
ไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง,สีน้ําเงิน,สีสม,สีแดงเปนตน 

      เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
  :นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Jasmine Palace  หรือเทียบเทา: 

 
วันทีส่าม  เจดียโบตะทาวน - พระเทพทันใจ - เทพกระซบิ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตย ี
– สนามบิน ไ อาหารเชา  
      เชา ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันสกัการะ เจดียโบตะทาวน 
(Botahtaung Pagoda) หมายถงึ ทหาร 
1,000 นาย โดยมีความเช่ือเลากันมาตอๆ กนัวา
เมื่อประมาณ 2,000ปทีแ่ลว พระเจาโอกะลาปะ
กษตัริยมอญ ไดใหทหาร 1,000 นาย ต้ังแถว
ถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ)ที่อัน
เชิญมาจากอินเดียเพื่อนําไปบรรจุไวที่ มหาเจดียช
เวดากอง และทรงบรรจุเสนพระเกศาธาตุไว 1 เสน ในเจดียน้ี วันเวลาผานไป ไดมี



 

 

การบูรณะซอมแซมเจดียผลจากความเสียหายในสงครามโลกคร้ังที ่2 ซึ่งปรากฎวา
ไปพบของมคีาหลายอยางภายในเจดีย จึงสรางโครงสรางใหมโดยใหฐานเจดียมี
ชองซกิแซกคลายเขาวงกต ภายในสีทองอรามสวยงาม และนําวตัถุโบราณจัดแสดง 
อีกทัง้นําพระเกศาธาตมุาบรรจุในมณฑปครอบแกวใสใจกลางเจดียอีกดวย  
จากน้ันนําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมา
และชาวไทย 
วิธกีารสกัการะ เทพทนัใจ (นัตโบโบยี) บูชาดวย
ดอกไม ผลไมดวยมะพราว กลวยนากสีแดง เปน
เคร่ืองเซนสังเวย เพราะถือวา ปนผลไมมงคล เปน
สัญลักษณของความอุดมสมบูรณเจริญงอกงาม
ของชีวติ(มีขายบริเวณวดั) จากน้ันนําเงินแบงก
อะไรก็ไดไปใสมอืของเทพทันใจ 2ใบ ไหวขอพร
แลวดึงกลับมา 1ใบ เอามาเก็บไวเพื่อความสิริ
มงคลจากน้ัน ก็เอาหนาผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตาม
ความปรารถนาทีข่อไว    
จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนาม
วา“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา
ในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกิน
เน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาว
พมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพร
เทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนได
ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก 
ดอกไม และผลไม  การเครพบูชาเทพกระซิบ อะ
มาดอวเมี๊ยะ:จะบูชาดวยน้ํานมขาวตอก และ ผลไม และกระซิบเพื่อขอพรทาน 
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Chauk Htat Gyi pagoda) หรือที่คนไทยมัก
เรียกวา พระตาหวาน ต้ังอยูที่ถนนชเวกองเต็ง เมืองตําเว  
เน่ืองมาจาก มีขนตาที่งอนงาม และมีดวงตาเปน
แกว(สั่งผลิตจากประเทศญี่ปุ�น) ใชงบประมาณใน
การกอสรางราว 70,000 ดอลลาร ถือเปนพระ
พุทธไสยาสนที่อันเปนที่เคารพอันดับหน่ึงในยางกุง 
เปนพระนอนที่ใหญที่สุดในประเทศพมา มีความ
ยาวกวา 70 เมตร บริเวณพระบาทมีภาพวาด ลาย
ลักษณธรรมจักร ขางละองค ในบริเวณใจกลางฝ�า



 

 

พระบาท และลอมดวย รูปมงคล 108 ประการ แสดงถึ งโลกทั้ ง 3 คือ 
เคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 ประการแสดงถงึสัต
วโลกและ เคร่ืองหมาย 28 ประการแสดงถึงสังขารโลก จากน้ันนําทานเดินทางสู
ทาอากาศยานมิงกาลาดง  

11.20 น.        เดินทางกลับสู ประเทศไทยเที่ยวบินที่ WE302 
13.15 น.        เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
 หมายเหต ุ:อตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน จากสายการบนิ 
ดังน้ันเม่ือทานตกลงเดนิทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิก
การเดินทางได บรษัิทฯขอสงวนสิทธใินการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีที่
ทานเดินทางมาจากตางจังหวดัโดยเครื่องบนิภายในประเทศ กรณุาแจงบรษัิทกอนทําการ
จองตั๋วเครื่อง มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 

อัตราคาบริการรวม:คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลบั พรอมที่พกั 2คืน พกัหองละ  2-3ทาน  
อาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานทีต่างๆ คารถ คา
จอดรถ คาทางดวน คามคัคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30กก. คาประกันอุบตัิเหตตุาม
กรมธรรมวงเงิน1,000,000บาทคารกัษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไข
ของบริษทัฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว(ไมครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทุก
แหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการน้ีรบัเฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ไทยเทาน้ัน   
 

ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท โทรสาร 
มินิบาร ทวีีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
(ปกติ 30 กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  คาภาษกีารบริการ  3%  ภาษมีูลคาเพิม่  7%, 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ตอทรปิ/ทาน ,หัวหนาทวัร 300บาท ตอทรปิ/
ทาน  
 



 

 

  เงื่อนไขในการจอง:มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลอืกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจดัมสีิทธิยกเลิกการจองหรอืยกเลิกการเดินทาง) 
 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมฉิะน้ันทางบริษทัจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลกัฐานการ
โอนเงินมดัจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
 

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมือ่
ทานตกลงจองทวัรโดยจายเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ การ
เดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น  
 

หมายเหต ุ
กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพ่ือความถกูตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษัิทฯ และเม่ือทานชําระเงนิคาจอง และหรอื 
คาทวัรแลว ถือวาทานยอมรบัเงื่อนไขของบริษทัแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 
20 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจน
ไมสามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัย
ธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจดั 
หรือ คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย 
การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลงิที่ทาง
สายการบินอาจจะมกีารเรียกเกบ็เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตาม
ตารางบินของสายการบิน   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยว
จะสิ้นสุดลง ผูจดัถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากคาใชจายทีท่านไดจายใหกับผูจดั เปนการชําระแบบยืนยัน
การใชบริการแบบผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูให



 

 

บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงือ่นไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะ
ดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษทัถอืวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน
ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป)  
8) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้น
แทนผูจดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของผูจดักํากับเทาน้ัน  
9) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจาย
กับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออก
เมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 
 

 


