
 

 

รหสัทวัร  ITV2000106 
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 พเิศษ!! น่ังกระเชาขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว   แถมฟรี!! โสรงพมา 
ใสพรอพถายรูป 
พักโรงแรมยางกุง 4ดาว 1คืน  และ พกัใกลพระธาตุอนิแขวน 1คืน 

เดินทางโดยสายการบนิไทยสมายลแอรเวย  
 
 
 



 

 

 
วันเดินทาง ราคา

ผูใหญ 
ราคาเดก็2-
6ป ไมเสริม

เตียง 
พักเดี่ยว

เพ่ิม ที่น่ัง 
24-26 มกราคม 63 10,888 

ไมมีราคา
เด็ก 

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 ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
     เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตทุี่ต้ังอยูใจกลางเมอืงหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมือง
และเปน 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุ
เตา(ShweMordore)  เจดีย ศั ก ด์ิสิทธิ์
คูบานคูเมืองที่สําคัญของเมืองหงสาวดี เปน
มหาเจดียเกาแกยาวนานกวา 2,000 ป  
ต้ังอยูกลางเมืองหงสาวดี   พมาเรียกพระ
ธาตุมุเตาวา ‘ชเวมอดอ’พระธาตุมุเตามหา
พระเจดียองคที่มีความโดดเดนเพราะเปน
เจดียที่ มีลักษณะแบบมอญ มี ฉัตรแบบ



 

 

เรียบๆและมีองคระฆังของเจดียมีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุมดวยทองจังโก ภายในเปน
อิฐกลวง  ในสวนบริเวณรอบๆองคเจดีย ก็มีพระพุทธรูปหลายองคใหกราบไหว ซึ่งมีลักษณะ
ศีลปะของมอญผสมกับศิลปะของพมามีความสวยงามดูแปลกตา มีอาคารตกแตงดวย
สถาปตยกรรมของพมาผสมตะวันตกใหดู นอกจากน้ีที่ดานหน่ึงของเจดียก็ยังมีพิพิธภัณฑ
เล็กๆ ที่เก็บโบราณวัตถุตางๆใหชม  พระธาตุมุเตาแหงน้ีได  กลายเปน 1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์
ของพมาที่มีผูคนทั้งคนพมาและคนไทยเดินทางมาสักการบูชาเปนจํานวนมาก  

จากน้ันนําทานเดินทางสู พระธาตุอินทร
แขวน   
เดินทางถึง คิ้มปนูแคมป� ซึ่งเปนจดุสําหรับ
ทําการเปลี่ยนเปน รถบรรทกุหกลอ (เปน
รถประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้น
พระธาตอิุนทรแขวนได)  ใชเวลาเดินทาง
จากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 

ช่ัวโมง พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาต ุใชเวลาประมาณ  10 นาที ให
ทานไดสมัผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน   **หมาย
เหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษทัฯจะ
เปล่ียนเปนขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิก์ารคืนเงินทกุกรณี**  
จากน้ันนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden 
Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเปนเจดียองค
เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ต้ังอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ังอยูบนยอดเขาอยาง หมิ่นเหม แตชาว
พมามกัยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธิท์ี่บรรจอุยูภายในพระเจดียองค
ยอมทาํใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชา พระธาตุประจําปเกิด
ของชาวลานนา พระธาตุอนิทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกว
จุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ังผู
น้ันจะมแีตความสุขความเจริญพรอมทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทกุประการ   อิสระ
ตามอัธยาศัยหรือทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแต 
(พระเจดียองคน้ี เปดตลอดคืนแตประตูเหลก็ทีเ่ปดสาหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององค
เจดีย เปดถงึเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบุรุษเขาไปปด
แทนได สามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตอิุนทรแขวน) 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารในโรงแรม   
:พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel: 
 หมายเหตุ:ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคคร้ังเดียว 
หมายเหตุ:โรงแรมบนพระพระธาตอิุนทรแขวน สรางเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบ
นมัสการพระธาตอิุนแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แต
สะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย   
*กรณีกระเป�าใบใหญ-กรุณาเตรียมกระเป�าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรับ 1คืน เพื่อนําติดตัวไป
สําหรับใชดานบนพระธาตอิินแขวนเน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสมัภาระซึ่งจะมี
คาใชจายตามขนาดกระเป�า(ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความตองการของลกูคาในการใชบริการ) ควร
เตรียมเสือ้กันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพนัคอ เน่ืองจากดานบนพระธาตอิุนทรแขวน
อากาศเย็น  

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

     เชา  อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินทรแขวน 
กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคา
จําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาต  ดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ 
2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย  

 
06.30น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันอําลาทีพ่กัออกเดินทางกลบั เปลี่ยนน่ังรถ 

ถึงคิมปุนแคมป�เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ 
เดินทางสูกรุงหง-สาวดี ซึ่งในอดตีเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที่สดุของเมืองมอญโบราณที่ยิง่ใหญและอายุ
มากกวา400ป อยูหางจากเมอืงยางกุง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชม.จากน้ันนําทานตักบาตรพระสงฆกวา1,000 รูป 
ที่ วดัไจคะวาย สถานทีท่ี่มพีระภกิษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปฎกเปนจาํนวนมาก ทานสามารถนํา
สมุดปากกาดินสอไปบริจาคที่วดัแหงน้ีได  จากน้ันนํา
ทานชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังกผึง้ 



 

 

(KanbawzaThardi Palace) พระราชวงับุเรงนองถูกคนพบเมือ่ป 2533 ชาวบานใน
เมืองพะโคไดขดุพบไมสกัถูกเผาใตดิน จงึแจงใหรัฐบาลพมาเขามาตรวจสอบอายขุองเสาไม
ซึ่งมอีายุในชวงพระเจานันทบุเรงขึ้นครองราชยหลังจากพระเจาบุเรงนองสินพระ-ชนม 
ในชวงน้ันศัตรูพวกชาวยะไขและตองอูยกทัพเขามาตีเมืองหงสาวดีและเผาจนยอยยับ ที่
สําคัญพบหลกัฐานช่ือเมืองขึ้นตางๆ สลักไวอยูบนเสาทําซึง่ตรงตามประวตัศิาสตรของเหลา
เมืองขึ้นในสมัยพระเจาบุเรงนองหรือผูชนะสิบทิศ จึงทําใหทางพมามั่นใจวาบริเวณน้ีเปน
ที่ต้ังของพระราชวังบุเรงนอง จึงขุดเอาซากเสาขึ้นมาเพื่อสรางเลียนแบบทับแนวพระราชวงั
ของเดิมโดยใหมคีวามเสมือนจริงทัง้หมด โดยแบงเปนอาคารสองสวนหลกัๆคือ กามโบสะ
ตาหริ หรือ กมัโพชธานี เปนสถานที่เอาไววาราชการ และสวนที่ 2คือ บัลลังกผึง้ ใชเปน
สถานทีบ่รรทม และมีเสาไมสกัทีถ่กูคนพบหลายตนโชวภายในใหเขาชม 

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

สวยงามที่สุดในพมา องคพระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจะไมใหญเทาพระ
พุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุงเทาไหร แตความงามน้ันสวยงามกวา โดยพระบาทน้ันจะวาง
เหล่ือมพระบาทครับ  ซึ่งจะเปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทยเรา แตเปนศิลปะที่
สวยงามอีกแบบที่นาสนใจครับ  พระนอนชเวตาเลียว นับเปนพุทธบูชาศักดิ์สิทธิ ์เปนอันดับ
สองรองจาก พระธาตุชเวมอดอร (ไจทมุเตา) ของเมืองหงสาวดี  จากน้ันนําชม เจดียไจปุ�น
(Kyaik Pun Buddha) พระพุทธรูปปางประทับน่ัง โดยรอบทั้ง 4ทิศ ประกอบดวย องค
สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจา (หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจา
ในอดีต 3 พระองค สรางโดย 4 สาวพี่นอง ที่ อุทิศตน ใหกับพระพุทธศาสนา สราง
พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไมของแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษาพรหมจรรยไวช่ัว
ชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน ร่ําลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึ้น
ทันที นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระ
เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดา
กอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาพระเจดียน้ีไดรับการ
บูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนัก
ยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ือง
อัฐะบริขารของพระพทุธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญ
มณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความ
งามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆงานศิลปะ
และสถาปตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลัง
ความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุง
เสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปน



 

 

สัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักด์ิสิทธิ์ใหตีระฆัง 3คร้ังแลว
อธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละ
จุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลอืง,สีน้ําเงิน,สีสม,สีแดงเปนตน 

      เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
  :นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Jasmine Palace  หรือเทียบเทา: 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม  เจดียโบตะทาวน - พระเทพทันใจ - เทพกระซบิ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตย ี- 
สนามบนิ    ไ อาหารเชา                                                                                                 
      เชา ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันสกัการะ เจดียโบตะทาวน (Botahtaung Pagoda) หมายถึง ทหาร 1,000 นาย 
โดยมีความเช่ือเลากันมาตอๆ กันวาเมื่อประมาณ 
2,000ปที่แลว พระเจาโอกะลาปะกษตัริยมอญ ไดให
ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศา
ธาต ุ(สารีริกธาตุ)ที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนําไปบรรจุ
ไวที่ มหาเจดียชเวดากอง และทรงบรรจุเสนพระเกศา
ธาตุไว 1 เสน ในเจดียน้ี วันเวลาผานไป ไดมกีารบูรณะ
ซอมแซมเจดียผลจากความเสียหายในสงครามโลกคร้ังที ่
2 ซึ่งปรากฎวาไปพบของมีคาหลายอยางภายในเจดีย จงึสรางโครงสรางใหมโดยใหฐาน
เจดียมชีองซิกแซกคลายเขาวงกต ภายในสีทองอรามสวยงาม และนําวัตถุโบราณจดัแสดง 
อีกทัง้นําพระเกศาธาตมุาบรรจุในมณฑปครอบแกวใสใจกลางเจดียอีกดวย  
จากน้ันนําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมาและชาว
ไทย 
วิธกีารสกัการะ เทพทนัใจ (นัตโบโบยี) บูชาดวย
ดอกไม ผลไมดวยมะพราว กลวยนากสีแดง เปน
เคร่ืองเซนสังเวย เพราะถือวา ปนผลไมมงคล เปน
สัญลกัษณของความอุดมสมบูรณเจริญงอกงามของ
ชีวติ(มขีายบริเวณวดั) จากน้ันนําเงินแบงกอะไรก็ไดไป



 

 

ใสมือของเทพทันใจ 2ใบ ไหวขอพรแลวดึงกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บไวเพื่อความสิริมงคล
จากน้ัน ก็เอาหนาผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อ
ไว    
จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา“อะ
มาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อ
สิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวย
น้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  การเครพบูชาเทพ
กระซิบ อะมาดอวเมี๊ยะ:จะบูชาดวยน้ํานมขาวตอก และ 
ผลไม  และกระซิบเพื่อขอพรทาน พระพุทธไสยาสน เจาทัตยี  (Chauk Htat Gyi 
pagoda) หรือที่คนไทยมักเรียกวา พระตาหวาน ต้ังอยูที่ถนนชเวกองเต็ง เมืองตําเว  
เน่ืองมาจาก มีขนตาที่งอนงาม และมีดวงตาเปนแกว(สั่งผลิตจากประเทศญี่ ปุ�น) ใช
งบประมาณในการกอสรางราว 70,000 ดอลลาร ถือ
เปนพระพุทธไสยาสนที่อันเปนที่เคารพอันดับหน่ึงในยาง
กุง เปนพระนอนที่ใหญที่สุดในประเทศพมา มีความยาว
กวา 70 เมตร บริเวณพระบาทมีภาพวาด ลายลักษณ
ธรรมจักร ขางละองค ในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท 
และลอมดวย รูปมงคล 108 ประการ แสดงถึงโลกทั้ง 3 
คือ เคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก 
เคร่ืองหมาย 21 ประการแสดงถงึสัตวโลกและ เคร่ืองหมาย 28 ประการแสดงถึงสังขารโลก 
จากน้ันนําทานเดินทางสูทาอากาศยานมิงกาลาดง  

11.20 น.        เดินทางกลับสู ประเทศไทยเที่ยวบินที่ WE302 
13.15 น.        เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
 หมายเหต ุ:อตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน จากสายการบนิ ดงัน้ัน
เม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได 



 

 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิคาจอง คาทวัร ในทกุกรณี และกรณีทีท่านเดินทางมาจาก
ตางจังหวดัโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษัิทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะน้ันบรษัิทฯ
ไมสามารถรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 

อัตราคาบริการรวม:คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลบั พรอมที่พกั 2คืน พกัหองละ  2-3ทาน  อาหารทวัร 
(เชา กลางวัน และเย็นหรือคํา่ตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานทีต่างๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30กก. คาประกันอบุัติเหตตุามกรมธรรมวงเงิน1,000,000บาท
คารักษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่บริษทัทําไว(ไม
ครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทกุแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ   
*คาบรกิารน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน   
 

ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท โทรสาร มินิบาร 
ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) คา
วีซาพาสปอรตตางดาว  คาภาษกีารบริการ  3%  ภาษีมูลคาเพิม่  7%, นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 
800บาท) ,  
คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ตอทรปิ/ทาน ,หัวหนาทวัร 300บาท ตอทรปิ/ทาน  
 
  เงื่อนไขในการจอง:มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจํา หรือชําระไมครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจายไม
วาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ 
 

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซือ้ขาด เมื่อทานตกลง
จองทวัรโดยจายเงินมัดจาํ หรือ คาทวัรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือน
การเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น  

 
 

 



 

 

หมายเหต ุ
กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษัิทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทวัรแลว ถือ
วาทานยอมรับเงื่อนไขของบรษัิทแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรงหรอืทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทาํราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลงิที่ทางสายการบิน
อาจจะมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผดิชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจดัไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร ผูจดัจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสาํหรับ
คาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัได และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทาน
ชําระเงินคาทวัร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป)  
8) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
9) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง



 

 

ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

 
 

 


