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วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

 (-/-/เยน็) 

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเทีย่วบิน PG 707** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณช้ัน 

3 ของอาคาร 

ผู้โดยสารConcourse D ตรงข้ามกบัประตูขึน้เคร่ืองหมายเลข D7 ** 
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14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงย่างกุ้ง 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอน

ที่มีความยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มี

ความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม

พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระ

บาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย  

ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนาย

เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย  8

รูปได้น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดีย์

แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี 

และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้อง

สีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบ

ย ีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา

ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบ

มาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2

ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ี

ของนัตโบโบยแีค่นีท่้านกจ็ะสมตามความปราถนาทีข่อไว้ 
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จากนั้น น าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”

ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษา

ศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน

แล้วซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจาก

เทพองค์นีก้ารบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง 
มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานทีแ่ห่งนีม้ี ลานอธิษฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน
เพือ่เสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐาน
ทั้งแปดทศิรวม 8องค์หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วย
แผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอด
ประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บน
ยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
พุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะ
เอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้
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ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสง
ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปน า
ท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ที่เชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุง
โชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้าได้ทีละคน และพระสุริยนัจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 
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19.00น.  บริการอาหารค ่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ 

นเครือโออชิิ 

**น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาวที่PARK ROYAL YANGON HOTEL 

5 STAR 
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วนัทีส่อง ย่างกุ้ง-วดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอว์-พระราชวงับุเรงนอง-เจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตา

เลยีว-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)                          

   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึ่งใน

อดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
มอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และอายุมากกว่า400ปี 
ห่างจากเมืองย่างประมาณ80 กิโลเมตร) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ2 ชม.น าท่าน ตักบาตร
พระสงฆ์กว่า  1 ,000 รูป  ที่ วัดไ จ้คะวาย 
สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ดัแห่งนีไ้ด้ 

  **วดันีท่้านสามารถร่วมท าบุญถวายข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรัทธา ** 
จากนั้น น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1 ใน 

5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่า

เป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์

องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ 
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เจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอด

ฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยง

คงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่

แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอัน

ศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบ

เหมือนดั่งค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป 

 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้งซึ่งเพิ่งเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 
พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็น
ที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่
ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก 
เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว** 
จากนั้น ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นสร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง4ทิศ สูง 30 เมตร 

ประกอบด้วย องค์สมเด็จ 
 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สาม

พระองค์คือ พระพุทธ 
 เจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่าง

ให้สัตย์สาบานว่าจะ 
 รักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิตต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์

นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที  
จากนั้น น าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา 

เลียวกราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี 
พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาว
พม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 
เมตรสูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่า
พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็
งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระ
บาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระ
นอนของไทย 
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จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่าน
ชมแม่น า้สะโตงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลัง
รวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระ
มหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ า
สะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมา
ได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาว
เก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอย
ทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า
“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเคร่ืองราชูปโภคยังปรากฏ
อยู่จนถึงทุกวันน้ี  

จากนั้น เดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซึ่งเป็น
จุดส าหรับท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถ
ประจ าเส้นทางชนิดเดียวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอินทร์
แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขา
ประมาณ 1 ชั่วโมง พิเศษสุด น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า 
ขึน้สู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชม
พระธาตุอนิแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณกีระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัท
ฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พกัทีK่yaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะพกัผ่อน
ตามอธัยาศัย 
น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทโียหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)

แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 
5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่า
ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้
ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเร่ือยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององค์พระธาตุ
อนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก
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สุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลว
ราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระ
เจดีย์ได้ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควร
เตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความ
เย็นมา 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรับนักท่องเทีย่วที่

ขึน้ไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมอืนเมอืงย่างกุ้งและมโีรงแรม

จ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามี

อากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได้ 
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วนัทีส่าม พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ      

(เช้า/กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรม
นี้ไม่ได้บังคับนะคะ ส าหรับ อาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่าย
ราคาอาหารเร่ิมต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต  

  ดอกไม้ธูปเทียนเร่ิมต้นชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย06.30น.    
06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาที่พัก เปลี่ยนน่ังรถบรรทุกถึงคิมปุนแค้มป์เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่

เมืองย่างกุ้ง 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  

15.20 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที่ PG 708 

  ** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

................................................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

(ราคานี้จอยทัวร์) 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 34+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 34+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

17 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

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 



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขท่ี 555/123 หมู่ท่ี 4 ต ำบลมหำสวัสดิ์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
555/123 Moo 4, Mahasawat, Bangkruai, Nonthaburi 11130. Thailand 

Tel : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122  

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 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้อง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
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 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว
ของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (เร่ิมตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก
รีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน **เร่ิม ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 
เป็นต้นไป**  
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่
บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็น
ระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการ
เปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายื่นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 
บาท ** 

 

 

 



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขท่ี 555/123 หมู่ท่ี 4 ต ำบลมหำสวัสดิ์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
555/123 Moo 4, Mahasawat, Bangkruai, Nonthaburi 11130. Thailand 

Tel : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122  

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระ
ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน
กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท า
ให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่
มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อน
การเดินทาง 
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 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้า
ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หาก
ท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิ
เหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง
ไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่
เกดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่
หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัด
ขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบ
ก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หาก
ท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือ
แม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณา

ตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมือง
ของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


