
 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (-/-/เย็น) 

.  น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูม ิชัน 4ประต ู  เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

Bangkok Airway (PG)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเทียวบิน PG 707** บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง** 
** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตังอยู่บริเวณชัน  ของอาคาร 

ผู้โดยสารConcourse Dตรงข้ามกับประตขึูนเครืองหมายเลขD7 ** 
หมายเหตุ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตวักรุ๊ประบบRandomไม่สามารถลอ็กทีนงัได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนัและ

ไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพิธีการ 

ตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ถึงย่างกุง้ นํา

ท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระ

นอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนทีมีความ

ยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซึงเป็นพระทีมีความพระทีมี

ความสวยทีสุดมีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพ

มงคล  ประการ และพระบาทซ้อนกันซึง

แตกต่างกบัศิลปะของไทย  ชม เจดย์ีโบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพือบรรจุพระบรมธาตุทีพระสงฆอิ์นเดีย 8

รูปไดน้าํมาเมือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดีย์แห่งนีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองคาํ

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด700องค์ และจารึกดินเผาภาษา

บาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์ประดบัดว้ยกระเบืองสีสันงดงาม และ

มีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนันนําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้า

ศกัดิสิทธิของชาวพมา่และชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพือขอสิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 

โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า 

บาทหรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนันก็

เอาหน้าผากไปแตะกบันิวชีของนัตโบโบยแีค่นีท่านก็จะสมตามความปราถนาทีขอไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 



 

จากนนั นาํท่านขา้มฝังไปอีกฟากหนึงของถนน เพือสักการะ เทพกระซิบซึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมยีะ”ตามตาํนานกล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือสัตวจ์นเมือสินชีวิตไป

กลายเป็นนตัซึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืนได้

ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํานม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนนั นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดย์ีชเวดากองพระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อย

กว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียที์ใหญ่ทีสุดในพม่าสถานทีแห่งนีมี 

ลานอธิษฐาน จุดทบุีเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือขอพรจากองค์เจดีย์ช

เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิด

ประดิษฐานทังแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พระเจดียนี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยีสิบ

สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเครืองอัฐะบริขารของ

พระพุทธเจา้องค์ก่อนทงัสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชร

ขนาดใหญป่ระดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสีทิศซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง

ปราสาทซ้อนเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกนัขึนเป็นส่วนหนึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนาน

และภูมิหลงัความเป็นมาทงัสินชมระฆงัใบใหญที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นาํยา่งกุง้เสียก่อน 

องักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ขึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้นมาแขวนไวที้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึง

ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิสิทธิให้ตีระฆงั ครังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงัตอ้งการจากนนัให้ท่านชมแสง

ของอญัมณีทีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปนาํท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ที

เชือกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดที้ละคน และ

พระสุริยนัจนัทรา ขอพรเรืองธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

    วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสัตตงัสะรัตนะ 

   ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธัสสะตทิุตยิงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

   ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจวีะรังธาตุโยธัสสะตจิตุกงัโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

    อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามธิาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

. น.  บริการอาหารคาํณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิมกบัชาชูชิ สุกหีม้อไฟและซูชิ นเครือโออิชิ 

**นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมหรูหราระดับ  ดาวทPีARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

 
วนัทีสอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวงับุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-คิมปูนแค้มป์-

พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึนพระธาตุ)                           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัเกดิ อาทิตย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน พญานาค 



 

จากนนั  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึงใน

อดีตเป็นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดของเมือง

มอญโบราณทียิงใหญ่ และอายุมากกว่า400ปี 

ห่างจากเมืองยา่ง ประมาณ80 กิโลเมตร) ใช้

เวลาเดินทางประมาณ2 ชม.นาํท่าน ตักบาตร

พระสงฆ์กว่า ,  รูป ทีวดัไจ้คะวาย สถานที

ที มี พ ร ะ ภิ ก ษุ แ ล ะ ส า ม เ ณ ร ไ ป ศึ ก ษ า

พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถนํา

สมดุ ปากกา ดนิสอไปบริจาคทีวดัแห่งนีได้ 

  **วดันีท่านสามารถร่วมทําบุญถวายข้าวสารกระสอบละ ,  บาทได้ ตามศรัทธา ** 

จากนนั นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทีตงัอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น  ใน  มหาบูชาสถานสิง

ศกัดิสิทธิของพม่า เจดย์ีชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นาํท่านนมสัการ 

ยอดเจดียห์กัซึงชาวมอญและชาวพม่าเชือกนัว่าเป็นจุดทีศกัดิสิทธิมาก ซึงเจดียนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ

ไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจดียสู์ง  ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง  ฟุต มีจุดอธิษฐานทีศกัดิสิทธิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ทีตกลงมาเมือปี 

พ.ศ.  ดว้ยนาํหนกัทีมหาศาล ตกลงมายงัพืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป 

เป็นทีรําลือถึงความศกัดิ-สิทธ์โดยแท้ และสถานทีแห่งนียงัเป็นสถานทีทีพระเจา้หงสาลินดาํ ใชเ้ป็นทีเจาะพระ

กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึนครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ 

ณจุดอธิษฐานอันศักดิสิทธิ และสามารถนําธูปไปคํากับยอดของเจดีย์องค์ทีหักลงมาเพือเป็นสิริมงคลซึงเปรียบ

เหมือนดงัคําจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยงิขึนไป 



 

จากนนั นาํท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึงซึงเพิงเริมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เมือปี พ.ศ.  จากซาก

ปรักหกัพงัทียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนีเป็นทีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูที้

ได้รับคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นทีประทบัของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ครังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนีไดเ้หลือเพียงแต่

ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึนมาใหม่  

เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตัว** 

จากนนั ชมเจดย์ีไจ๊ปุ่ นสร้างในปี  มีพระพุทธรูปปางประทบันงัโดยรอบทงั4ทิศ สูง  เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็ 

 พระสมณโคดมสัมมาสมัพุทธเจา้(ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธ 

 เจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึนโดยสตรีสีพีนอ้งทีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะ 

 รักษาพรหมจรรยไ์วช้วัชีวติต่อมา  ใน  สาวหนีไปแต่งงานลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน์นัเกิดรอยร้าวขึนทนัที  

จากนนั  นาํท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีวกราบนมสัการพระพุทธรูปนอนทีทีมีพุทธลกัษณะทีสวยงามในแบบ 

  ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึงเป็นทีเคารพนบัถือของชาวพม่าทวัประเทศและเป็นพระนอนทีงดงามทีสุดของพม่า 

  องคพ์ระยาว  เมตรสูง  เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีทียา่งกุง้ แต่กง็ามกวา่โดยพระบาท 

  จะวางเหลือมพระบาท เป็นลกัษณะทีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

 



 

จากนัน  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีขา้มผ่านชมแม่นําสะโตง

สถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ ซึงในอดีตขณะที  สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก

ทหารพม่าไลต่ามซึงนาํทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากอง

หน้าของพม่าตามมาทนัทีริมฝังแม่นาํสะโตง ในขณะ ทีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นาํไปแลว้พระองค์ไดค้อยป้องกนัมิให้

ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัทีริมฝังแมน่าํสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ

ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระ

แสงปืนทีใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนีไดน้ามปรากฏ

ต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นาํสะโตง"นบัเป็นพระแสง 

อษัฎาวุธอนัเป็นเครืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี  

จากนนั เดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ   

ชวัโมง กจ็ะถึง คมิปูนแค้มป์ซึงเป็นจุดสาํหรับทาํการเปลียน 

เป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจาํเส้นทางชนิดเดยีวทีจะ 

สามารถขึนพระธาตุอนิทร์แขวนได้)ใชเ้วลาเดินทางจาก 

คิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ  ชวัโมง พิเศษสุด นําท่าน

นังกระเช้าไฟฟ้า ขึนสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ  

นาที ให้ท่านได้สัมผัสกบับรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของ

การขึนชมพระธาตุอนิแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติทีไม่สามารถขึนได้ ทางบริษัทฯจะเปลียนเป็นขึน

รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิการคืนเงินทุกกรณี** 

พักทีKyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึนอนิแขวนได้แค่ครังเดียวค่ะพักผ่อนตามอัธยาศัย 

นาํท่านชม เจดย์ีไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่ง

จากระดบันาํทะเล , เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง .  เมตรตงัอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ทีตงัอยูบ่นยอด

เขาอยา่งหมินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานวา่ไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิสิทธิทีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์

ยอ่มทาํใหหิ้นกอ้นนีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรือยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพือปิดทององค์พระธาตุ

อนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน

ได้**สําหรับจดุไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเริมต้น , จ๊าต/ชุด** 
คาํ  บริการอาหารคาํ  ณ ห้องอาหารในโรงแรมท่านสามารถขึนไปนมสัการหรือนงัสมาธิทีพระเจดียไ์ดต้ลอดทงัคืน

แต่ประตเูหลก็ทีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม

ผา้พนัคอเบาะรองนงัเนืองจากบริเวณพืนทีนนัมีความเยน็มา 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพือความสะดวกสบายเพือรองรับนักท่องเทียวทขึีนไปกราบนมัสการ

พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจํากดั แต่ได้เรืองความสะดวกจากการ

เดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เนืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสาม พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวนั/-) 

.  น.   อรุณสวสัดิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั สําหรับผูที้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 

สาํหรับ อาหารทีจะใส่บาตรสามารถซือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริมตน้ชุดละ , - , จ๊าต  

  ดอกไมธู้ปเทียนเริมตน้ชุดละ , จ๊าต ทาํบุญตามอธัยาศยั . น.    

. น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น.   อาํลาทีพกั เปลยีนนังรถบรรทุกถึงคิมปุนแคม้ป์เปลียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางเขา้สู่เมืองย่างกุง้ 

เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมงิกาลาดง  

.2  น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG 708 

  ** บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

.2  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ........พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พักเดยีว 

 ม.ิย.   มิ.ย.  +  11,900 11,500 10,900 3,000 

 ม.ิย.   มิ.ย.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ก.ค.   ก.ค.  +  11,900 11,500 10,900 3,000 

 ก.ค.   ก.ค.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ก.ค.   ก.ค.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ก.ค.   ก.ค.  +  14,900 14,500 13,900 3,000 

 ส.ค.   ส.ค.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ส.ค.   ส.ค.  +  14,900 14,500 13,900 3,000 

 ส.ค.   ส.ค.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ส.ค.   ส.ค.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ส.ค.   ก.ย.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ก.ย.   ก.ย.  +  11,900 11,500 10,900 3,000 

 ก.ย.   ก.ย.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 ก.ย.   ก.ย.  +  11,900 11,500 10,900 3,000 

 ก.ย.   ก.ย.  +  12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ  คืน พักห้องละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดนิทาง 

 ภาษนีํามันและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 



 

 ภาษหัีก ณ ทีจ่าย %และภาษมูีลค่าเพิม % (เริมตงัแต่  มิ.ย.  เป็นต้นไป) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ  บาท/ทริป/ลูกทัวร์  ท่าน **เริม ตงัแต่  มิ.ย.  เป็นต้นไป**  

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมีผลบังคับใช้

ตงัแต่วนัที  สิงหาคม  ทังน ีหากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายืนวซ่ีาปกตอิีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีา

เพมิอกีท่านละ ,  บาท ** 

 

เงือนไขการสํารองทนีงัและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 

 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง  -  วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงนิมัดจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ :  



 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมผีู้เดนิทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออก

ตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทงัสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซึงลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุใน

รายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 



 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดงันัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทไีม่อนุญาตใิห้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายคุรรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


