
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง         � (-/-/เยน็) 

$%.'% น. พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูม ิชั-น 4ประตู 0 เคาน์เตอร์ F สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)โดย
มีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

$'.0% น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดย เที�ยวบิน PG 707   **บริการอาหารร้อนและเครื5องดื5มบนเครื5อง** 

** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตั-งอยู่บริเวณชั-น ' ของอาคาร 
ผู้โดยสารConcourse Dตรงข้ามกบัประตูขึ-นเครื5องหมายเลขD7 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

$0.35 น. ถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ถึงยา่งกุง้  

นาํท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
หรือพระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูป
นอนที�มีความยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซึ�งเป็นพระ
ที�มีความพระที�มีความสวยที�สุดมีขนตาที�
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 012 ประการ 
และพระบาทซ้อนกนัซึ� งแตกต่างกบัศิลปะ
ของไทย  ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดย
ทหารพันนายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�
พระสงฆ์อินเดีย 8รูปได้นํามาเมื�อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งนี>ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์
อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื>องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรับฝึกสมาธิหลายจุด
ในองคพ์ระเจดียจ์ากนั>นนาํท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิB สิทธิB ของชาวพม่าและชาวไทย 

วธีิการสักการะรูปปั-นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพื5อขอสิ5งใดแล้วสมตามความปราถนาก ็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื5นๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั-นกใ็ห้เอาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด 
กไ็ด้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั-นก็เอาหน้าผากไป
แตะกบันิ-วชี-ของนัตโบโบยแีค่นี-ท่านกจ็ะสมตามความปราถนาที5ขอไว้ 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั>น นาํท่านขา้มฝั�งไปอีกฟากหนึ�งของถนน เพื�อสักการะ เทพกระซิบ ซึ� งมีนามวา่“อะมาดอว์เมีHยะ”ตามตาํนาน
กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื>อสัตวจ์นเมื�อ
สิ>นชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ� งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ� งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ 
หา้มคนอื�นไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์>การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ> านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
จากนั>นนาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนั
หา้ร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์�ใหญ่ที�สุดในพม่าสถานที�แห่ง
นี> มี ลานอธิษฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองค์
เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี> รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิด
ประดิษฐานทั>งแปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ> าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
พระเจดียนี์> ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองคาํทั>งหมดนํ>าหนกัยี�สิบ
สามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครื�องอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้
องค์ก่อนทั>งสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชม
ความงามของวิหารสี� ทิศซึ� งทาํเป็นศาลา
โถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อน
เป็นชั>นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุก
ชิ>นที�รวมกันขึ> นเป็นส่วนหนึ� งของพุทธ
เจดีย์ล้วนมีตํานานและภู มิหลังความ
เป็นมาทั>งสิ>นชมระฆังใบใหญ่ที�องักฤษ
พยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นํ> ายา่ง
กุ้ง เ สีย ก่อนอังกฤษกู้ เ ท่ าไหร่ก็ไ ม่ ขึ> น
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้>นมาแขวนไว้
ที�เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิB สิทธิB ใหตี้ระฆงั Gครั> งแลว้อธิษฐานขอ
อะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการจากนั>นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็น
แสงสีต่างกนัออกไปนาํท่านร่วมบูชาแม่ยกัษ์ที�เชื�อกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุง
โชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเขา้ไดที้ละคน และพระสุริยนัจันทรา ขอพรเรื�องธุรกิจ 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

$J.%%น. � บริการอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ5มกบัชาชูชิ สุกี-หม้อไฟและซูชิ นเครือโออิชิ 

 
**นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมหรูหราระดบั � ดาว ที� PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

 

วนัที5สอง ย่างกุ้ง-วดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอว์-พระราชวงับุเรงนอง-เจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-คมิปูนแค้มป์-
พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึ-นพระธาตุ)                            � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั>น เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึ� งในอดีต
เป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ 
และอายุมากกว่า400ปี  ห่างจากเมืองย่างประมาณ80 

กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2 ชม.นาํท่าน ตักบาตร
พระสงฆ์กว่า �,��� รูป ที5วดัไจ้คะวาย สถานที�ที�มีพระภิกษุ
และสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่าน
สามารถนาํสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที�วดัแห่งนี>ได ้

  **วดันี-ท่านสามารถร่วมทาํบุญถวายข้าวสารกระสอบละ �,��� บาทได้ ตามศรัทธา ** 
จากนั>น นาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ตั>งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น0 ใน L มหาบูชา
สถานสิ�งศกัดิB สิทธิB ของพม่า เจดย์ีชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ นาํท่าน
นมสัการ ยอดเจดียห์ักซึ� งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัว่าเป็นจุดที�ศกัดิB สิทธิB มาก ซึ� งเจดียนี์>  สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคนี์> เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่ง
กลมกลืน พระเจดียสู์ง��� ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง�� ฟุต มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิB สิทธิB อยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ที�
ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. ���� ดว้ยนํ> าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงัพื>นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็นที�รํ� าลือถึงความศกัดิB -สิทธ์โดยแท ้และสถานที�แห่งนี>ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ>นดาํ ใชเ้ป็น
ที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ>นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ 
ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิB สิทธิB  และสามารถนาํธูปไปคํ> ากบัยอดของเจดียอ์งค์ที�หักลงมาเพื�อเป็นสิริมงคลซึ� งเปรียบ
เหมือนดั�งคํ>าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ�งขึ>นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั>น นาํท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ-ง ซึ� งเพิ�งเริ�มขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เมื�อปี พ.ศ.PLGG จาก
ซากปรักหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี> เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่าน
ผูที้�ไดรั้บคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครั> งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี> ไดเ้หลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึ>นมาใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที5ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ-าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั** 
 จากนั>น ชมเจดย์ีไจ๊ปุ่นสร้างในปี ���� ม 

พระพทุธรูปปางประทบันั�งโดยรอบทั>ง4ทิศ สูง  
 �	 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม

สมัมาสมัพทุธเจา้(ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบั
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้
มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึ>นโดยสตรี
สี�พี�นอ้งที�มีพทุธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบาน
ว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั�วชีวิตต่อมา 0 ใน Q สาว
หนีไปแต่งงานลือกนัว่าทาํให้พระพุทธรูปองค์นั>น
เกิดรอยร้าวขึ>นทนัที  

 จากนั>น นาํท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา เลยีว กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนที�ที�มีพทุธลกัษณะที�
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ�งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็นพระนอนที�งดงาม



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ที�สุดของพม่าองคพ์ระยาว LL เมตรสูง 0R เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจีที�ยา่งกุง้ แต่กง็ามกวา่
โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท เป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 
จากนั>น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที�ขา้มผ่านชมแม่นํ-าสะ
โตงสถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ� งในอดีตขณะที�P สมเดจ็พระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไล่ตามซึ�งนาํทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากอง
หนา้ของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั�งแม่นํ> าสะโตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ> าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิให้
ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัที�ริมฝั�งแม่นํ> าสะโตงสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ
ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่า
เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้งิสุรกรร
มาตายบนคอชา้งนี> ไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ> า
สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเครื�องราชูปโภคยงัปรากฏ
อยูจ่นถึงทุกวนันี>   
จากนั>น เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ �
ชม. ก็จะถึง คิ-มปูนแค้มป์ซึ� งเป็นจุดสําหรับทําการเปลี�ยนเป็น
รถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจําเส้นทางชนิดเดียวที5จะ สามารถขึ-น
พระธาตุอนิทร์แขวนได้) 
พเิศษสุด นําท่านนั5งกระเช้าไฟฟ้า ขึ-นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ �� นาที ให้ท่านได้สัมผสักับบรรยากาศอัน
สวยงามอกีแบบของการขึ-นชมพระธาตุอนิแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชา้ปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที�ไม่สามารถขึ>นได ้ทางบริษทัฯจะเปลี�ยนเป็นขึ>น
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิB การคืนเงินทุกกรณี** 
พกัที5Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ-นอนิแขวนได้แค่ครั-งเดยีวค่ะ 
นาํท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหินทอง อยูสู่ง
จากระดบันํ> าทะเล 0,P11เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง L.L เมตรตั>งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที�ตั>งอยูบ่นยอด
เขาอยา่งหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิB สิทธิB ที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์
ย่อมทาํให้หินกอ้นนี> ทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื� อยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื�อปิดทององค์พระธาตุ
อินทร์แขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้
**สาํหรับจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมีบริการแผน่ทองคาํเปลวราคาเริ�มตน้ �,			จ๊าต/ชุด** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คํ5า  �บริการอาหารคํ5า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
ท่านสามารถขึ>นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอดทั>งคืนแต่ ประตูเหลก็ที5เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิด
ถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื>อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื>นที�นั>นมี 
ความเยน็มาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพื5อความสะดวกสบายเพื5อรองรับนักท่องเที5ยวที5ขึ-นไปกราบนมัสการ
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจาํกดั แต่ได้เรื5องความสะดวกจากการเดนิทาง 

บางโรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เนื5องจากบนเขามีอากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้ 

 

วนัที5สาม พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ     � (เช้า/กลางวนั/-) 

%P.%% น.   อรุณสวสัดิB ยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั สาํหรับผูที้�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี> ไม่ไดบ้งัคบันะคะ 
สาํหรับ อาหารที�จะใส่บาตรสามารถซื>อไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริ�มตน้ชุดละ �,			-�	,			จ๊าต  

  ดอกไมธู้ปเทียนเริ�มตน้ชุดละ�,			จ๊าต ทาํบุญตามอธัยาศยั	�.�	น.    
%Q.'%น.   � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อาํลาที�พกั เปลี5ยนนั5งรถบรรทุกถึงคิมปุนแคม้ป์เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางเขา้สู่เมืองยา่งกุง้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เที5ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมงิกาลาดง  

$P.2% น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที�ยวบินที� PG 708 

  ** บริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง** 
$R.2% น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ........พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงื5อนไขรายการท่องเที5ยว 

เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดี�ยว 

6� ธ.ค.9: 6; ธ.ค.9: <=+? 14,900 14,500 13,900 3,000 

69 ธ.ค.9: 6F ธ.ค.9: <=+? 15,900 15,500 14,900 3,000 

6F ธ.ค.9: ?6 ธ.ค.9: <=+? 15,900 15,500 14,900 3,000 

?< ธ.ค.9: ?� ธ.ค.9: <=+? 13,900 13,500 12,900 3,000 

:6 ธ.ค.9: :: ธ.ค.9: <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

:; ธ.ค.9: :H ธ.ค.9: <=+? 13,900 13,500 12,900 3,000 

:F ธ.ค.9: <6 ธ.ค.9: <=+? 15,900 15,500 14,900 3,000 

:H ธ.ค.9: <? ธ.ค.9: <=+? 15,900 15,500 14,900 3,000 

<6 ธ.ค.9: 6? ม.ค.9< <=+? 15,900 15,500 14,900 3,000 

<? ธ.ค.9: 6: ม.ค.9< <=+? 15,900 15,500 14,900 3,000 

?; ม.ค.9< ?H ม.ค.9< <=+? 11,900 11,500 10,900 3,000 

24 ม.ค.9< 26 ม.ค.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

07 ก.พ.9< 6H ก.พ.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

6F ก.พ.9< ?6 ก.พ.9< <=+? 13,900 13,500 12,900 3,000 

?= ก.พ.9< ?9 ก.พ.9< <=+? 11,900 11,500 10,900 3,000 

:? ก.พ.9< :< ก.พ.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

:F ก.พ.9< 6? มี.ค.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

?< มี.ค.9< ?� มี.ค.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

:6 มี.ค.9< :: มี.ค.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

:; มี.ค.9< :H มี.ค.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

6< เม.ย.9< 6� เม.ย.9< <=+? 13,900 13,500 12,900 3,000 

6= เม.ย.9< 69 เม.ย.9< <=+? 13,900 13,500 12,900 3,000 

?? เม.ย.9< ?< เม.ย.9< <=+? 15,900 15,500 14,900 3,000 

?: เม.ย.9< ?= เม.ย.9< <=+? 13,900 13,500 12,900 3,000 

?< เม.ย.9< ?� เม.ย.9< <=+? 13,900 13,500 12,900 3,000 

:= เม.ย.9< :9 เม.ย.9< <=+? 12,900 12,500 11,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัSวเครื5องบินชั-นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี5ยนแปลงตัSว 
� ที5พกัโรงแรมตามรายการ T คืน พกัห้องละ T-' ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ5มเงนิพกัห้องเดี5ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื-อหรือเปลี5ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที5ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ-าหนักกระเป๋าไม่เกิน T% กก.ต่อ $ ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที5ท่องเที5ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ5นและหัวหน้าทวัร์นําเที5ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบตัิเหตุวงเงนิ$,%%%,%%% บาท (เป็นไปเงื5อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไม่คุ้มครองถงึการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดนิทาง 

� ภาษนํี-ามันและภาษีตัSวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ5มหากสายการบินปรับขึ-นก่อนวนัเดนิทาง) 
� ภาษหัีก ณ ที5จ่าย '%และภาษีมูลค่าเพิ5ม R% (เริ5มตัUงแต่ ? มิ.ย. 9: เป็นต้นไป) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ค่าทาํหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิ อาหารและเครื5องดื5มที5สั5งเพิ5มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที5ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตัิภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที5ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที5กรมแรงงานทั-งที5เมืองไทยและต่างประเทศซึ5งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ5น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ Y%% บาท/ทริป/ลูกทวัร์ $ ท่าน **เริ�ม ตัUงแต่ ? มิ.ย. 9: เป็นต้นไป**  
(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ-าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ5นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
** ขณะนี-รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ5ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ5งจะมผีลบงัคบัใช้ตั-งแต่
วนัที5 $$ สิงหาคม TPPY ทั-งนี- หากมกีารเปลี5ยนแปลงจะต้องกลบัมายื5นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ5มอกี
ท่านละ $,%%% บาท ** 

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา �,666 บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดนิทางไม่น้อยกว่า ?� 

วนั มิฉะนัUนถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง :? วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง �� วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั�งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ การคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเงื.อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 

• ยกเลิกการเดินทาง 01 - �� วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 1�% และริบเงินมดัจาํทั�งหมด 

• ยกเลิกภายใน 06 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ การคืนเงินค่าทวัร์ทั�งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั�งสิ�น 
กรณเีจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ. งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะทาํการเลื.อน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที.ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื.อนการเดินทางไดต้ามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง > วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ ในการคืนเงินทุกกรณี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขอื�น ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ ในการเก็บค่าใชจ่้ายทั�งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จาํนวนที.บริษทัฯ กาํหนดไว ้(01 ท่านขึ�นไป) เนื.องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอื.นที.เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ที.เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 0� ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที.มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 0� ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 0� วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที.ท่านตอ้งออกตัCวภายใน เช่น (ตัCวเครื.องบิน, ตัCวรถทวัร์, ตัCวรถไฟ) กรุณาสอบถามที.เจา้หนา้ที.ทุกครั� งก่อนทาํการออกตัCว 
เนื.องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี.ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัCวภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี.ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื.อนไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มนํ� าเงิน) เดินทางเพื.อการท่องเที.ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

 

รายละเอยีดเพิ�มเติม 
� บริษทัฯมีสิทธิB ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 
� หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า R เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั>น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ R เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้) 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั>งสิ>น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที�กรมแรงงาน
ทั>งจากไทยและต่างประเทศซึ� งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ� งลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเงื�อนไขนี>ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั>งสิ>น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ� งไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเที�ยว(ซึ� งลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื�อนไขนี> ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ� งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัทวัร์) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั>งสิ>น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื>อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั>งสิ>น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาท
ของนกัท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเขา้เมืองทั>งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิB ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั>งสิ>น 

� ตัZวเครื�องบินเป็นตัZวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี�ยน
ชื�อได ้

� เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั>งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือ
วา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี>แลว้ทั>งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั>งหมด 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที.ทาํใหใ้บหนา้เปลี.ยนไป ดงันั�น ท่านตอ้งทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที.ไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึ. งเป็นสิ.งที.อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณี “หญิงตั�งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภที์.ชดัเจน สิ.งนี�อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มนํ� าเงิน) เดินทางเพื.อการท่องเที.ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื5อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจําเพื5อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 


