
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีเจดียชเวมอดอร-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแคมป-พระธาตุอินทรแขวน 

                 (รวมรถขึ้นพระธาต)ุไ (-/กลางวัน/เย็น) 

05.30น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอรสายการบินไทยไลออนแอร  ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

08.20น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL 200  

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม

สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

09.30 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค

(Bago)ซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400ป อยูหางจากเมืองยาง

กุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 22ชม. 

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

หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  

บูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของ

มอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยูตรง

บริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพ

เดิมและไมแตก 

กระจายออกไป เปนท่ีรํ่าลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานท่ีแหงน้ียังเปนสถานท่ีท่ี 

พระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบ 

ความกลาหาญกอนข้ึนครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ 

สามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่ง 

ค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผ้ึง(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพ่ิง 

เร่ิมขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเม่ือป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําให 

สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนองทานผูท่ีไดรับคําสรร 

เสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ 



 

 

นเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือ

เพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหมโดยอางอิงจาก

พงศาวดาร  

บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กท่ีขามผานชมแมน้ําสะโตง

สถานท่ีสําคัญ 

 ทางประวัติศาสตร ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซ่ึง

นําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทัน

ท่ีริมฝงแมนํ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝายไทยไดขามแมนํ้าไปแลวพระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมีการ

ปะทะกันท่ีริมฝงแมนํ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมา

เสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนท่ีใชยิงสุรกรรมาตายบนคอ

ชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปนเครื่องราชูปโภคยัง

ปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี วันน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู  

ระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมปซ่ึงเปนจุดสําหรับทําการเปล่ียนเปน

รถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูน

แคมปถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ 

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน 

KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200 

เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็ก  ๆสูงเพียง 5.5 เมตร ต้ังอยูบนกอนหินกลม  ๆท่ีต้ังอยูบนยอดเขา 

อยางหม่ินเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภาย 

ในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชาพระธาตุประ 

จําปเกิดของชาวลานนา พระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกว 

จุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ังผูน้ันจะมี 

แตความสุขความเจริญพรอมท้ังขอส่ิงใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปด

ทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐานและฝาก

สุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได 

**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด** 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหารในโรงแรมจากน้ันทานสามารถข้ึนไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ี 

พระเจดียไดตลอดท้ังคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือ

กันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ันมีความเย็นมาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอิน

แขวน   

โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม  



 

 

เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวด-ีวัดไจคะวาย-เจดียไจปุน-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ยางกุง 

                   พระมหาเจดียชเวดากองไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.   อรุณสวัสด์ิยามเชา สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารท่ีจะใส

บาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000จาตดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ

2,000จาต 

06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      นําทานอําลาท่ีพัก เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกลอถึงคิมปุนแคมป เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ เดินทางสู

กรุงหงสาวดี  

จากน้ัน  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปน

จํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได 

  จากน้ัน นําชมเจดียไจปุน(Kyaik Pun Buddha)สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4

ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศ

เหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เลากันวา 

 สรางข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ีนองท่ีมีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวช่ัวชีวิต 

ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวข้ึนทันที  

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

บาย    นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ี 

  สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524 ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด

ของ 

  พมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ียางกุง แตก็งามกวาโดยพระ

บาทจะวาง 

เหล่ือมพระบาท เปนลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไทยนําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง 

เย็น นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวา

สองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา

สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพร

จากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ

ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด 

ทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวนัเกิดตน จะเปนสิริมงคล 

แกชีวิตพระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุม 

ดวยแผนทองคําท้ังหมดนํ้าหนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระ 

พุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองค 



 

 

บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ 

ประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอน

เปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกันข้ึนเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความ

เปนมาท้ังส้ินชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมข้ึน

ภายหลังชาวพมา ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซ่ึงชาวพมาถือวาเปนระฆัง

ศักด์ิสิทธ์ิใหตีระฆัง 3คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต

ละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป 

 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

  วันทามิอุตตมะ ชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเร มะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตัง ธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะ มะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยังกัสสปง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะ ติจตุกังโคตะมังอัตถะ เกศาธาตุโยธัสสะต ิ

  อหังวันทามิตุระโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ ขาวปนสารพัดหนาใน

เครือโออิชิ 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที ่SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ยางกุง-พระพุทธไสยาสนเจาทัตย-ีพระนอนตาหวาน-วัดบารม-ีเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดียโบตาทาวน-

ตลาดสกอต 

                   กรุงเทพฯ         ไ (เชา/กลางวัน/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน  นําทานแวะสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) 

  หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สั ต ว

สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

  ซ่ึงเปนพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล  

  108 ประการ และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทย 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสู วัดบารม ีใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา ท่ีเช่ือวายังมีชีวิต 

อยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเม่ือนํามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอีกท้ังวัดน้ียังไดช่ือวาเปนท่ีเก็บองคพระ

บรมสารีริกธาตุไวมากท่ีสุดดวยไมวาจะเปนของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตาง ๆ พรอมรับพระ

ธาตุเพื่อนํากลับไปบูชาเพื่อความเปนสิริมงคลฟรี!!  

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทยวิธีการ

สักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอา

ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะ

ชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงิน

บาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบไหวขอพรแลว

ดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยแีค

นี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนําทานขามฝงไปอีกฟากหน่ึงของถนน

เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา“อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาว 

วา นางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตว 

จนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ 

หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก 

ดอกไม และผลไม 

จากน้ัน  นําทานเท่ียวชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอต(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สราง

ข้ึนโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ีจําหนายใน

ตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญ

มณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน

ดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

20.45 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่  SL 207 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

** รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไมแจง

ใหทานทราบ 

ลวงหนา เนื่องจากปจจุบันมีนักทองเที่ยวเดินทางข้ึนเปนจํานวนมาก และดวยโรงแรมมีจํานวนจํากัด ทํา

ใหหองพัก 



 

 

ไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ในกรณีหองคืนแรกเต็ม ทางผูจัดจะสลับข้ึนเปนวันที่สองแทน คะ  
........................................................................................ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง หงสา อินแขวน บิน FD พักโรงแรม 4 ดาว 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

14 ก.ค.61 16 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

21 ก.ค.61 23 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 



 

 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

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

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทา

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวี

ซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน 

มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัท

ฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

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

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  



 

 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 
 

 


