
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรพมาดีด!ี! 2 วนั 1 คนื  

ยางกุง-หงสาฯ-พระธาตอุนิทรแขวน 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

สกัการะ 2 มหาบชูาสถาน อนัศกัดิส์ทิธิ ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       กาํหนดการเดนิทาง สงิหาคม 61 – มนีาคม 62 
ตารางการเดนิทาง 

วันที่ 1 
ดอนเมือง –  ยางกุง –  หงสาวดี –  พระธาตุมุเตา –  พระธาตุอนิทรแขวน (รวม

รถขึ้นพระธาตุ) 
L-D 

วันที่ 2 

พระธาตุอินทรแขวน –  หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลียว –  ยางกุง –  เจดียโบ

ตาทาวน –  เทพทันใจ –  เทพกระซิบ - ตลาดสกอต –  พระมหาเจดียชเวดากอง 

–  ดอนเมือง 

B-L 

                                     รายละเอียดโปรแกรม 

นมัสการ 3 มหาบชูาสถาน อนัศกัดิส์ทิธิ ์

พระมหาเจดยีชเวดากอง –  พระธาตุมเุตา –  พระ

ธาตอุินทรแขวน 

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซบิ ชอปปงตลาดส

กอต 

พกับนพระธาตอุินทรแขวน 1 คนื  

ใหทานไดสวดมนตนัง่สมาธอิยางเต็มอิ่ม 

แจกฟรทีกุทีน่ั่ง เสื้อยดืทวัรพมาดดี ี+ หนังสอืสวดมนต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

05.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 

ประตู 7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

เรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR 

(SL)  

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลา

ทองถิน่ทีเ่มยีนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดหีรือ 

เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและ

อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา) 

จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจ

กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 

2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นํา

ทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา

เปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถ

นําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่ง

เปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคนี้

เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญได

อยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดา

กอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่

ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยง

คงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และ

วนัแรก ดอนเมอืง – ยางกุง – หงสาวด ี–  พระธาตุมเุตา –  พระธาตอุนิทร     

แขวน  

(รวมรถขึน้พระธาตุ) 



 

 

 

สถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ

ราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูง

ที่ สุดในพมา สวนปลียอดที่พั งลงมาก็ไดตั้ งไวที่ มุมหนึ่ งขององค เจดีย เพื่ อให

พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  

จากนั้นนําทานเดินทางสู รัฐมอญ ซึ่งเปนที่ตั้งขอเมืองไจโท ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 

ชม. โดยผาน  

เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมือง

มอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป ระหวางทางทานจะขามผานชม แมน้ําสะ

โตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวม

คนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา 

พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกา

คืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนนั้นจึง

ขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ถึง คิ้มปูนแคมป เพ่ือทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น 

(รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจํา

เสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุ

อินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที เพื่อเดินทางสูยอดเขา จากนั้นทานจะตอง

เดิน เท า เพื่ อ เข าสู ที่ พั ก  ใหท านอิสระตาม

พักผอนตามอัธยาศัย นําชม เจดียไจทีโย หรือ 

พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอนหินทอง ซึ่งถือ

เปนหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพมา เปน

เจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลา

ใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะ

พระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูได

อยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทร

แขวนนี้ใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดย

เชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความ

เจริญ พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถนั่งสมาธิหรือ

สวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคนี้ เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่ เปดสําหรับ

สุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิ

ฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทอง

องคพระธาตุอินทรแขวน) 



 

 

 

**หมายเหตุ** แนะนําใหทานใชกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เนื่องจาก

อาจจะตองจางลกูหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนที่ 1,000 

จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เขาสูพักที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว 

 จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป 

เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวด ี(ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง 30 นาที ) จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธ

ไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มี

พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่ง

เปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอน

ที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา 

เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขางทาง

และยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่

พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดีย

แหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูป

ทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับ

วนัสอง พระธาตอุนิทรแขวน –  หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลียว –  ยาง

กุง –  เจดยีโบตาทาวน –  เทพทนัใจ –  เทพกระซิบ - ตลาดสกอต 

–  พระมหาเจดยีชเวดากอง –  ดอนเมอืง 

                  ตลาดสกอต –  พระมหาเจดยีชเวดากอง –  ดอนเมอืง 



 

 

 

ดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทานขอ

พร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการ

สักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอา

ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท 

หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอา

มาเกบ็รกัษาไว จากนัน้กเ็อาหนาผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบย ีแคนีท้านกจ็ะสมตาม

ความปรารถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะ

มาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาว

พมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หาม

คนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดย

ชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลาย

หลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสม

ระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป 

แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย 

ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) 

ปดทุกวันจันทร)  

นําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทอง

แหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคํา

คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหา

เจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สราง

โดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดา

กองมีทองคําโอบหุมอยูเปนนํ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตร

ประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 5,548 เม็ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากอง

เปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวน

มาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไม

หลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง 

ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญ

และชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปน

หนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่



 

 

 

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, 

สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิ

ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอ

พรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมิงคล นอกจากนี้

รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวัน

ไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

วนัเกดิ อาทติย จนัทร องัคาร พธุ 
พธุ

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศกุร เสาร 

สตัว

สญัลกัษณ 
ครฑุ เสือ สงิห ชางมงีา ชางไมมงีา 

หนหูาง

ยาว 

หนหูาง

สัน้ 
พญานาค 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

****************************************************** 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

อตัราคาบรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเดก็เสรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเดก็ไมเสรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 

ทาน) 

พกัเดยีวเพิม่ 

เดอืนสงิหาคม 2561 

06-07 ส.ค. 61 

09-10 ส.ค. 61 
6,799 บาท 1,900 บาท 



 

 

 

27-28 ส.ค. 61 

เดอืนกนัยายน 2561 

03-04 ก.ย. 61 

10-11 ก.ย. 61 

17-18 ก.ย. 61 

6,799 บาท 1,900 บาท 

เดอืนตลุาคม 2561 

01-02 ต.ค. 61 

04-05 ต.ค. 61 

08-09 ต.ค. 61 

25-26 ต.ค. 61 

29-30 ต.ค. 61 

6,999 บาท 1,900 บาท 

เดอืนพฤศจกิายน 2561 

จนัทร-องัคาร 

05-06 พ.ย. 61 

12-13 พ.ย. 61 

19-20 พ.ย. 61 

26-27 พ.ย. 61 

6,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

01-02 พ.ย. 61 

08-09 พ.ย. 61 

15-16 พ.ย. 61 

22-23 พ.ย. 61 

29-30 พ.ย. 61 

7,499 บาท 1,900 บาท 

เดอืนธนัวาคม 2561 

03-04 ธ.ค. 61 6,999 บาท 1,900 บาท 

10-11 ธ.ค. 61 8,555 บาท 1,900 บาท 

17-18 ธ.ค. 61 

24-25 ธ.ค. 61 
6,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

13-14 ธ.ค. 61 

20-21 ธ.ค. 61 

7,499 บาท 1,900 บาท 



 

 

 

27-28 ธ.ค. 61 8,599 บาท 1,900 บาท 

เดอืนมกราคม 2562 

จนัทร-องัคาร 

07-08 ม.ค. 62 

14-15 ม.ค. 62 

21-22 ม.ค. 62 

28-29 ม.ค. 62 

6,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

03-04 ม.ค. 62 

10-11 ม.ค. 62 

17-18 ม.ค. 62 

24-25 ม.ค. 62 

31 ม.ค.-01 ก.พ. 62 

7,499 บาท 1,900 บาท 

เดอืนกมุภาพนัธ 2562 

จนัทร-องัคาร 

11-12 ก.พ. 62 

25-26 ก.พ. 62 

6,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

14-15 ก.พ. 62 

21-22 ก.พ. 62 

28 ก.พ.-01 ม.ีค. 62 

7,499 บาท 1,900 บาท 

เดอืนมนีาคม 2562 

จนัทร-องัคาร 

04-05 ม.ีค. 62 
6,999 บาท 1,900 บาท 

11-12 ม.ีค. 62 

18-19 ม.ีค. 62 

25-26 ม.ีค. 62 

6,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

07-08 ม.ีค. 62 

14-15 ม.ีค. 62 

21-22 ม.ีค. 62 

28-29 ม.ีค. 62 

7,499 บาท 1,900 บาท 



 

 

 

 

ราคาไมรวมคาทปิมคัคเุทศกทองถิน่/คนขบัรถ/หวัหนาทวัรจากเมอืงไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร 1 ทาน / ทรปิ(ชาํระทีส่นามบนิกอนการเดนิทาง) 

 

อตัรานีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ –  ยางกุง –  กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR 

(SL) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักบนพระธาตุอินทรแขวนระดับ 3 ดาว 1 คืน  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 คาอาหารและเครือ่งดื่มที่ระบุไวในรายการ 

 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-

75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ

จํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย

อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ 

(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**) 

อตัรานีไ้มรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,500 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทรปิ(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 



 

 

 

เงื่อนไขการจองทวัร 

 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดทําการจอง 

มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

กรณยีกเลกิ 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืน

เงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมดในทุกกรณ ี

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให

พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ

สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ

บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด

หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม

คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชาํระผานตวัแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง

ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง

รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 

จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก

จากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิราคาพิเศษ สําหรบั จํานวนผูเดนิทาง 15 ทานขึน้ไป ออกเดนิทางไดแนนอน ถา

จํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย

ไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ 



 

 

 

จะคอยบรกิารทกุทาน ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทาง

บริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 

 

ในกรณทีีผู่โดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ  

ทีเ่กีย่วของกบัวนัเดนิทางทีท่านไดทาํการจองไวกบัทางบรษิทัฯ  

กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชาํระเงนิคาตัว๋ดงักลาว  

ถาเกดิขอผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ ี

 

 

 


