
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวดี-เจดียชเวมอดอร-คิมปูนแคมป-พระธาตุอนิทรแขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)
ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

08.30น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอรสายการบินนกแอร  ประตู 6 

Nok Air (DD)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.30น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน DD 4234 

หมายเหตุ สายการบินนกแอรมีบริการล็อกที่นั่งและ Nok Premium Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการ
นั่งแถวหนาและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไม
สามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่ง

เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ตองการล็อคท่ีนั่งแถวหนา Nok Premium Seat 

 แถวที่ 30-35 และ 44-45   คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 700 บาท/ทาน 

 ** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

11.15 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถ่ินที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณ

ที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400ป อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45ชม. 

หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  

บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา

(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอด

เจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียนี้ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่

ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดีย

สูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักด์ิสิทธิ์อยูตรง

บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคง

สภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที ่

พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ 



 

 

ความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ 

สามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่ง 

ค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขามผานชมแมน้ําสะโตง

สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูก

ทหารพมาไลตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากอง

หนาของพมาตามมาทันที่ริมฝงแมน้ํา 

สะโตง ในขณะ ที่ฝายไทยไดขามแมน้ําไปแลวพระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได ได

มีการปะทะกันที่ริมฝงแมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูก

สุรกรร 

มาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี 

พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางนี้ไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมน้ํา

สะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปนเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู พระธาตุอินทร 

แขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมปซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเปน 

รถบรรทุกหกลอ 

(เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูนแคมป

ถึงยอดเขาประมาณ  

1 ชั่วโมง พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ 

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะ 

เปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยาง

หมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู

ภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชา

พระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปน พระธาตุปเกิดของป

จอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทร

แขวนนี้ครบ3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนา

ทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุ 

อินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา
ไปปดแทนได) 

**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด** 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหารในโรงแรมจากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดียได

ตลอดทั้งคืนแต 

ประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหม

ผาพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการ

พระธาตุอินแขวน   

โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปน
หองพัดลม  

เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย 

วันที่สอง พระธาตอุินทรแขวน-วัดไจคะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลยีว-หงสาวด-ียางกุง-
เจดียโบตะทาวน 

เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียชเวดากองไ (เชา/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไมไดบังคับนะคะ 

สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000จาต 

  ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย 

06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      นําทานอําลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุก ถึงคิมปุนแคมป  เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ 

  อากาศ พรอมนําทานเดินทางสูกรุงหงสาวดี จากนั้นนําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย 

สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไป

บริจาคที่วัดแหงนี้ได 

จากนั้น นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป 

พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระ

เจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวัง

แหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหม  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1ตัว** 

บาย    นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ 

  สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอน 

                         ที่งดงามที่สุดของ 

  พมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวา 

                         โดยพระบาทจะวาง 



 

 

เหลื่อมพระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทยจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง  

จากนั้น นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปนเทพ

ทันใจ (นัตโบโบยี) 
เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะ

มะพราวออน กลวยหรือ 

ผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา 
บาทหรือจาด ก็ได 

 (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัต

โบโบยีสัก 2 ใบ 
ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะ

กับนิ้วชี้ของนัต 

โบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนําทานขามฝงไปอีกฟากหนึ่งของถนน  

เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของ 

พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิต 

ไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หาม

คนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม 

ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

เย็น นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ

กวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดใน

พมาสถานที่แหงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไป

ไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้

รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค
หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคล 

แกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองค

เจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสน

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของ

พระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชร

ขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคา

ทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานาน

และภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอน

อังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่ง

ชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่



 

 

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดงเปน

ตน 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

  วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 
 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

  ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

  อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 
   *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร** 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STARหรือเทียบเทา 

 

 

 
 

 

 

วันที่สาม ยางกุง-พระพทุธไสยาสนเจาทัตย-ีกรุงเทพฯ                     ไ (เชา/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นําทานแวะสักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) 

  หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต 

  ซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล  

  108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

12.00น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่  DD 4235 

13.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

 

 

 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ

กลางคืน 

พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สั ต ว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง หงสา สิเรียม อนิแขวน บิน DD พัก
โรงแรม4 ดาว 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 

เด็กไมมี

เตียง 
พักเดี่ยว 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 14,900 14,900 13,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 35 13,900 13,900 12,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 



 

 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 ก.พ.62 3 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 ก.พ.62 10 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

9 ก.พ.62 11 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 มี.ค.62 3 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

2 มี.ค.62 4 ม.ีค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 มี.ค.62 10 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

9 มี.ค.62 11 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

16 มี.ค.62 18 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

23 มี.ค.62 25 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

 
 

 

 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนงัสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึ่ง

จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทาง

ทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา15 วัน มิฉะน้ันถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 



 

 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 
เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,
การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 



 

 

หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 

 


