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วันแรก กรุงเทพฯ-ยํางกุ๎ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (-/-/

เย็น) 
10.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
13.40 น. ออกเดินทางสูํกรุงยํางกุ๎งโดยเที่ยวบิน PG 707** บริการอาหารร๎อนและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 

** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให๎บริการห๎องรับรองผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศแหํงใหมํตั้งอยูบํริเวณชั้น 3 
ของอาคารผ๎ูโดยสารConcourse D ตรงข๎ามกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข D7 ** 
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14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วถึงย่างกุ้ง น าท่าน

สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระ
นอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมี
ความยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซึ่งเป็นพระท่ีมีความ
พระที่มีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาท
มีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน
กันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย  ชม เจดีย์โบ
ตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระ
บรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูปได้น ามาเมื่อ 
2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝุายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด700องค์ และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบื้อง
สีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ
พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล๎วสมตามความปราถนาก็ ให๎เอาดอกไม๎ 
ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอน กล๎วยหรือผลไม๎อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให๎
เอาเงินจะเป็นดอลลํา บาทหรือจ๏าด ก็ได๎ แล๎วเอาไปใสํมือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว๎ขอพรแล๎วดึก
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว๎จากนั้นก็เอาหน๎าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคํนี้ทํานก็จะสม
ตามความปราถนาที่ขอไว๎ 
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จากนั้น น าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”
ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอม
กินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพ
กระซิบต๎องไปกระซิบเบาๆ ห๎ามคนอื่นได๎ยิน ชาวพมํานิยมขอพรจากเทพองค์นี้การบูชาเทพกระซิบ 
บูชาด๎วยน้ํานม ข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎ 
จากนั้น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุ
กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในพม่าสถานที่แหํงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกํอนออกรบทํานสามารถนําดอกไม๎
ธูปเทียน ไปไหว๎ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร๎างบารมีและสิรมง
คลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวัน
ไหนก็ให๎ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกํชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติม
โดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าท้ังหมดน้ าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐาน
เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท้ัง
สามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่
ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมี
ต านานและภูมิหลังความเป็นมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญ่ท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ า
ย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ท่ีเดิมได้จึงถือเป็น
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สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะ
ได้ดั่งต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็น
แสงสีต่างกันออกไปน าท่านร่วมบูชาแมํยักษ์ท่ีเชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือ
พระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้าได้ทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 
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19.00น.  บริการอาหารคํ่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อรํอยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม๎อไฟและซูชิ นเครือโออิ

ชิ 

**นําทํานเข๎าสูํที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวที่PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 
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วันที่สอง ยํางกุ๎ง-วัดไจ๏คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๎ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูน

แค๎มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)                           (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 
เช๎า   บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญ
โบราณท่ียิ่งใหญ่ และอายุมากกว่า400ปี ห่าง
จากเมืองย่างประมาณ80 กิโลเมตร) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ2 ชม.น าท่าน ตักบาตร
พระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่วัดไจ๎คะวาย 
สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทํานสามารถนํา
สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎ 

  **วัดนี้ทํานสามารถรํวมทําบุญถวายข๎าวสาร
กระสอบละ 1,000 บาทได๎ ตามศรัทธา ** 
จากนั้น น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่ง
เจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่าง
ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ 
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เจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ี
ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม
และไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่ีพระ
เจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญ
ก่อนขึ้นครองราชย์ ทํานจะได๎นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอด
ของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให๎เจริญรํุงเรืองยิ่งขึ้นไป 
 

 
 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้งซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.
2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นท่ีประทับของ 
พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ท่ีได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณ
กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่
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ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและ
ต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ๎งแมํน้ําเผาตัวใหญํทํานละ 1ตัว** 
 จากนั้นชมเจดีย์ไจ๏ปุ่นสร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบท้ัง4ทิศ สูง 30 เมตร 

ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธ เจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่
พ่ีน้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ รักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิตต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี
ไปแต่งงานลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที  
จากนั้นน าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวกราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะ
ท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ง
เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าท่ัวประเทศ
และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์
พระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่
เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีท่ีย่างกุ้ง แต่ก็
งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท 
เป็นลักษณะท่ีไม่เหมือนกับพระนอนของไทย 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจ๎โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กท่ีข้ามผ่านชม
แมํน้ําสะโตงสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคน
ไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกอง
หลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันท่ีริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝุายไทยได้
ข้ามแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยปูองกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันท่ีริมฝั่งแม่น้ าสะโต
งสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอ
ช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอ
ช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่อง
ราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  
จากนั้น เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ1 
ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแค๎มป์ซึ่งเป็นจุดส าหรับท าการเปลี่ยนเป็น
รถบรรทุกหกล๎อ(เป็นรถประจําเส๎นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้น
พระธาตุอินทร์แขวนได๎)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขา
ประมาณ 1 ชั่วโมง พิเศษสุด นําทํานนั่งกระเช๎าไฟฟ้า ขึ้นสูํสถานี
พระธาตุ ใช๎เวลาประมาณ 10 นาที ให๎ทํานได๎สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชม
พระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช๎าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ ไมํสามารถขึ้นได๎ ทางบริษัทฯจะ
เปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 
พักที่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ้นอินแขวนได๎แคํครั้งเดียวคํะพักผํอนตาม
อัธยาศัย 
น าท่านชม เจดีย์ไจ๎ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อน
หินทอง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บน
ก้อนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศา
ธาตุศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ทําน
สามารถเตรียมแผํนทองคําไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข๎าไปปิดทองได๎เฉพาะสุภาพบุรุษ 
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สํวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข๎าไปปิดแทนได๎**สําหรับจุดไหว๎พระธาตุด๎านบน
จะมีบริการแผํนทองคําเปลวราคาเริ่มต๎น 2,000จ๏าต/ชุด** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ห๎องอาหารในโรงแรมท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิท่ีพระเจดีย์ได้
ตลอดท้ังคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว
หรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมา 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร๎างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักทํองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการ
พระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมํได๎หรูหราเหมือนเมืองยํางกุ๎งและมีโรงแรมจํากดั แตํได๎เรื่องความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเปน็ห๎องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมํสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได๎ 
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วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ยํางกุ๎ง-กรุงเทพฯ     (เช๎า/กลางวัน/-) 
05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ท่ีต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้

บังคับนะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 
3,000-10,000จ๊าต  

  ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย06.30น.    
06.30น.    บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาท่ีพัก เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแค้มป์เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  
15.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 708 
  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

................................................................................................................... 
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อัตราคําบริการและเงื่อนไขรายการทํองเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู๎ใหญํ เด็กมีเตียง เด็กไมํมีเตียง พักเดี่ยว 

07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อัตราคําบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร๎อมกรุ๏ป อยูํตํอต๎องเสียคําเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห๎องละ 2-3 ทาํน (กรณีมาไมํครบคํูและไมํต๎องการเพิ่มเงินพักห๎องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.ตํอ 1 ใบ 
 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานที่ทอํงเที่ยวตามรายการระบุ 
 คําไกด์ท๎องถิ่นและหัวหนา๎ทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปน็ไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล ค๎ุมครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับอุบัติเหตุ
ระหวํางการเดินทาง ไมํค๎ุมครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํค๎ุมครองโรคประจําตัวของผู๎เดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จําย 3%และภาษีมูลคําเพิ่ม 7% (เร่ิมตั้งแตํ 1 มิ.ย. 62 เป็นตน๎ไป) 

อัตราคําบริการไมํรวม 

 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผู๎ถือพาสปอร์ตตํางชาติ 

 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 

 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คําทิปไกด์ท๎องถิ่น,คนขับรถ,ผู๎ชํวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ทําน **เริ่ม ตั้งแตํ 1 มิ.ย. 62 เป็น
ต๎นไป**  
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคํะ) 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกทํานคํะ(ไมํรวมในทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถนะคะแตํไมํบังคับทิป
คํะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได๎ลงนามความตกลง ยกเว๎นการตรวจลงตราผู๎ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา ผํานทําอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไมํเกิน 
14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต๎องกลับมายื่นวี
ซําปกติอีก ทางทัวร์จะต๎องเรียกเก็บคําวีซําเพิ่มอีกทํานละ 1,000 บาท ** 
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เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร ์
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 5,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการ
เดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วัน มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระกํอน
เดินทาง 21 วัน) 

 
กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกํอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กํอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมดไมํวํากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทํา
การเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได๎ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
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เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมด กรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทาง
ไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว๎ (15 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทฯ และผู๎
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 

 คณะผู๎เดินทางจํานวน 10 ทํานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึง 10 ทําน ไมํมีหัวหน๎าทัวร์
ไทยรํวมเดินทางไปด๎วยโดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทํานต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้ง
กํอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกตั๋วภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบและหากไฟล์ท
บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธใน
การเข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์เดินทาง

เพื่อทํองเที่ยวเทํานั้น (หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํรับผิดชอบหาก
อายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎ ) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท๎วง,การนัดหยุดงาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจ
คนเข๎าเมือง หรือ เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมํได๎
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทํองเที่ยว(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูํ
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบางรายการ
,ไมํทานอาหารบางมื้อ,เพราะคําใช๎จํายทุกอยํางทางบริษัทฯได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบ
เหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่ระบุ
ไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมํ
สามารถเปลี่ยนชื่อได๎ 

 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วทั้งหมด 

 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศหรือ
ตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flightจะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําทัวร์
ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไมํตรงกับใบหน๎าปัจจุบัน ถึงจะยังไมํหมดอายุก็ตาม 
อาจทําให๎ทํานโดนปฎิเสธการเข๎าและออกประเทศได๎ เชํน ศัลยกรรม ผําตัดขากรรไกรที่ทําให๎ใบหน๎า
เปลี่ยนไป ดังนั้น ทํานต๎องทําพาสปอร์ตเลํมใหมํกํอนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมํอนุญาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกํอนการจองทัวร์
วําทํานสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎หรือไมํ ถ๎าไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น 
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 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธใน
การเข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต๎องไมํมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตํางๆหรือแม๎กระทั่งตราปั๊มลาย
การ์ตูน ที่ไมํใชํการประทับตราอยํางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทํานกํอนการ
เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข๎า-ออกเมืองของทําน ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กํอนตัดสินใจจองทัวร์ควรอํานเงื่อนไขการเดินทางอยํางถํองแท๎แล๎วจึงมดัจําเพ่ือประโยชน์ของทํานเอง** 


