
 

 

รหัสทัวร JWL2000578 

ทัวรพมายางกุง-หงสา-พระธาตุอนิทรแขวน 3วัน 2คืน (8M) 
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพมา 
พระมหาเจดียชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทรแขวน 
นั่งกระเชาขึ้นสูพระธาตุอินทรแขวน - ขอพรเทพทันใจที่เกาแกที่สุด 

ชอปปم�งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต 
อิ่มอรอย จุใจกับเมนูกุงแมนํ้าเผา – Buffet Seafood ไมอั้น!! 
อิ่มอรอยกับ Buffet Seafood Dinner และอาหารอื่นๆ 

 
 



 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลียง-คิมปูนแคมป�-นัง่กระเชา-

พระธาตุอินทรแขวน  
07.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิบริเวณอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ชั้น 3 ประตู 7 Row N เคานเตอรสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 
เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทุกทาน 

10.15 น. บินลัดฟ�า สู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 
เท่ียวบินที่   8M 336 

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

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุงเผาทานละ 1 ตัวใหญ  
บาย  นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง (Shew Thalyang Buddha)กราบ

นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.
2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่สุด
ของพมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสน
เจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เปนลักษณะที่ไม
เหมือนกับพระนอนของไทย แลวใหทานอิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมือง อาทิเชน ไม
เกะสลัก, ผาถุง, โสรง ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

   
  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ 

ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม
ผ านชม  แม นํ้ าสะโตง สถานที่ สํ าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระ
นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมา
ไลตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชา
เปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหนาของพมา
ตามมาทันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทยไดขาม
แมนํ้าไปแลวพระองคไดคอยป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได 



 

 

ไดมีการปะทะกันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุด
ยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็น
ขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางนี้ได
นามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธ อัน
เปนเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนําทานเดินทางสู พระธาตุ
อินทรแขวน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป� เพื่อทําการ
เปลี่ยนเปนรถทองถิ่นเปนรถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะ
สามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางสักพัก เพื่อเดินทางสูยอดเขา 

   พิเศษสุด นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที 
ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอิน
แขวน (กรณีเกิดอุปสรรคทําใหไมสามารถขึ้นกระเชาไดทางบริษัทขอจัดเปนการ
ขึ้นบนยอดเขาดวยวิธีอื่นๆแทน และจะไมคืนเงินคากระเชาในทุกกรณี) จากนั้น 
นําชม เจดียไจทีโยหรือ พระธาตุอินทรแขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดีย
องคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่น
เหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุ อยู
ภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการ
บูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปน พระธาตุป
เกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมา
นมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้ง
ขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อ
ปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวน
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได) **หมายเหตุ** 
(กรุณาเตรียมกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้นไปบนพระ
ธาตุอินทรแขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจาย
ตามขนาดกระเป�า เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความตองการของลูกคาในการใชบรกิาร 

คํ่า    บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารในโรงแรม  



 

 

พั ก ที่  KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP 
HOTEL หรือเทียบเทา จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย
ไดตลอดทั้งคืน แตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 22.00 น. 
ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่
นั้นมีความเย็นมาก (ยกเวน Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหวพระธาตุอินทร
แขวนไดแครอบเดียว) 
 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไจปุ�น-พระนอน
ตาหวาน-วัดงาทตัจ-ีพระมหาเจดียชเวดากอง 

05.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอิน
แขวน กิจกรรมนี้ไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดย
จะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหารประมาณ 
3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300–
500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย 

เชา    บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของ
โรงแรม  
 นําทานอําลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่ง
รถ ถึงคิมปุนแคมป� เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ...จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหง
สาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญ  และ อายุมากกวา 400ป อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. นําทานเขาชมพระธาตุที่
ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา บูชา
ส ถ าน สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อ งพ ม า  เจ ดี ย ช เว ม อ ด อ ร  ห รื อ  พ ร ะ ธ า ตุ มุ เต า 
(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอด
เจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสาน
ระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวา 
พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลง
มาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยง



 

 

คงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์สิทธโดยแท และ
สถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตาม
พระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะได
นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดีย
องคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง
ยิ่งขึ้นไป 

   
 จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi 
Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและ
บู รณ ปฏิ สั งขรณ เมื่ อป  พ .ศ .
2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานได
วาโบราณ สถานแห งนี้ เป นที่
ประทับของ พระเจาบุเรงนอง 
ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน 
ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับ
ของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก 
เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแต
รองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตาง ๆ ขึ้นมา
ใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 
จากนั้นนําชม เจดียไจปุ�น (Kyaik Pun Buddha) สรางในป 1476 มีพระพุทธรูป
ปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโค
ดมสัมมาสัมพุทธเจา      (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สาม
พระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นอง
ที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต ตอมา 1 
ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันท ี 
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระ
นอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มี
ความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัด



 

 

งาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มีพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึก
หาข้ัน ทรงเครื่องกษัตริย  เปนพระที่สวยแปลกดูอลังการ 
 
 
 
 

  
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร !!! ใหทานไดทานกุงแมนํ้ายางทานละ 1 
ตัว !!! 
จากนั้นนําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ             ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดใน
พมาสถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิด
ตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลาย
รัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐาน
เสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของ
พระพทุธเจาองคกอนท้ังสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอญัมณีตางๆ
จํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงาม
ของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงาน
ศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานาน
และภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัด
ตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมา
แขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการ ชมแสงของอัญมณีที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง, 
สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดงเปนตน นําทานรวมบูชา แมยักษ ที่เชื่อกันวาการบูชาทานจะชวย



 

 

ในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขาไดทีละคน และพระ
สุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศูกร เสาร 
สัตวประจําวัน
เกิด 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

กําลังเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหตุ : สําหรับผูท่ีไมทราบวันเกิดของตัวเองจะยึด พระเกต ุซึ่งมีกําลัง 9 เปนเทวดาประจําวัน
เกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
ตั �ง นโม 3 จบ 

 

ธัมภทูเีป วะระฐาเน สงิคตุตะเร มะโนรัมเม สตัตะระนะ ปะฐะมัง กะกสุนัธัง สวุณัณะฑัณธัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

ทตุยิัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตโุย ฐัสสะต ิตะตงิ กตัสปัปัง พทุธะจวีะรัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

จะตตุะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตโุย ฐัสสะต ิปัญจะมัง อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อตุตะมังธาตโุยฯ 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! Buffet Seafood เต็มที่ไมมีอั้น 
  พักที่ SEDONA HOTEL, CHATRIUM HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
วันที่สาม เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก็อต-สนามบิน-ดอนเมือง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุงนําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพัน
นายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ป กอน ในป 
2486เจ ดี ย แ ห ง นี้ ถู ก ร ะ เบิ ด ข อ ง ฝ� า ย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค 
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค 
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา 
ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดใน
องคพระเจดีย ใหทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาว
พมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปم�น  

  เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม 
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 
จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวา
เพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึก
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้
ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว จากนั้นนําทานขามฝم�งไปอีกฟาก หนึ่งของถนน 
เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปน
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกิน
เนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่ง
การขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจาก
เทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และ
ผลไม 



 

 

จากนั้นนําทานชอปปم�ง ตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่
ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งาน
ฝมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
13.30 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยางกุง 
16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงยางกุง โดยสายบิน MYANMAR AIRWAYS ดวยเท่ียวบินที ่

8M331 
18.15 น.  คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ 

 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม โดยอยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชนของ

ทานเปนสําคัญ  
และขึน้อยูกับสภาพการณปจจุบัน 

**ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ** 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศก** 
ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน** 

หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของลูกคา 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง จํานวน 
ราคาตอทาน 

(ไมมีราคาเด็ก) 
พักเด่ียว / ทาน 

12 - 14 APR 2020 25+1 15,999.- 3,500.- 

13 – 15 APR 2020 25+1 15,999.- 3,500.- 

1 – 3 MAY 2020 25+1 15,999.- 3,500.- 

3 – 5 MAY 2020 20+1 15,999.- 3,500.- 

4 – 6 MAY 2020 34+1 14,999.- 3,500.- 

ราคาเด็กทารก 
(แรกเกิด – 1 ป 11เดือน) 

4,500. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 

 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



 

 

อัตรานี้รวม 
 คาตั๋ วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ยางกุ ง – กรุงเทพฯ สายการบิน 

Myanmar Airways 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตเครื่องบนิ 30 Kg.  ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg. 
 คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ 
 คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 
6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุ
สูงกวา 85 ป ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**) 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศพัท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบรกิารและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, 1,000 บาท / 

ลูกคา 1 ทาน (ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตทานจะมอบ
ใหไมไดบังคับ 

 คาใชจายสวนตวั หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนพรอมกับ

เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (เนื่องจากเปน
โปรแกรมโปรโมชั่น) 



 

 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใด ๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถอื
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะ
ไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจาก
ประเทศ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใด ๆ  ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ



 

 

รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
จลาจลตาง ๆ  เปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล
ใด ๆ  ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทั้งหมด 
ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึน้ไป ออกเดินทางไดแนนอน  
ถาจํานวนผูเดินทางตํา่กวา 10 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่
สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี 
และอาจจะเปลี่ยนเปนรถคันที่เล็กลง 
แตถาตํ่ากวา 8 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น  
แตจะแจงใหทราบกอนลวงหนา 3 วัน  
ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอืน่ใหถาตองการ  

สําคัญที่สุด!! 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมหีนาที่
เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา  

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน

เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 
 
 
 


