
  

 

 

            

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

            

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดย์ีชเวมอดอร์-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึ'นพระธาตุ) 
           � (-/กลางวนั/เยน็) 

,-./,น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ขาออก ชั'น 3 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 4 
Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

2,./,น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน DD 4234 

หมายเหตุ สายการบินนกแอร์มีบริการลอ็กที5นั5งและNok Premium Seatบริการสําหรับลูกค้าที5มีความประสงค์ต้องการ
นั5งแถวหน้าและนั5งติดกนัหรือเลือกที5นั5งได้ เนื5องจากตั8วเครื5องบินของคณะเป็นตั8วกรุ๊ประบบRandomไม่
สามารถลอ็กที5นั5งได้ ที5นั5งอาจจะไม่ได้นั5งตดิกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที5นั5งบนเครื5องบินได้ในคณะ ซึ5งเป็นไป
ตามเงื5อนไขสายการบิน  * ต้องการลอ็คที5นั5งแถวหน้าNok Premium Seat 

 แถวที5 /,-/> และ ??-?>   ค่าบริการลอ็กที5นั5ง ขาละ />, บาท/เที5ยว/ท่าน ไปกลบั @,, บาท/ท่าน 
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั'งก่อนทาํการจองค่ะ** 

22.2> น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ5นที5เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ5งชั5วโมง) 

เที5ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั*น  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ� งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญ

โบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.45ชม.หลงัอาหารนาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ตั*งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและ
เป็น 9 ใน :มหาบูชาสถานสิ�งศกัดิ< สิทธิ< ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายใน 
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นาํท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซึ� งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัว่าเป็นจุดที�
ศกัดิ< สิทธิ< มาก ซึ�งเจดียนี์*  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคนี์* เป็นศิลปะที�ผสมผสาน
ระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง?@@ ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง :9 ฟุต 
มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิ< สิทธิ< อยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. EF@? ดว้ยนํ* าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงั
พื*นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ� าลือถึงความศกัดิ< -สิทธ์โดยแท ้และ



  

 

 

            

 

 

สถานที�แห่งนี* ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ*นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อ
ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ*นครองราชย ์ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอนัศักดิFสิทธิF และสามารถนําธูปไป
คํ'ากบัยอดของเจดีย์องค์ที5หักลงมาเพื5อเป็นสิริมงคลซึ5งเปรียบเหมือนดั5งคํ'าจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิ5งขึ'นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กที�ขา้มผ่านชมแม่นํ'าสะโตง

สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ� งในอดีตขณะที�E สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้
ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ� งนาํทพัโดยสุรกรรมาเป็น
กองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยก
ติดตามกองทพัไทยมากองหน้าของพม่าตามมา
ทนัที�ริมฝั�งแม่นํ* าสะโตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทยได้
ขา้มแม่นํ* าไปแลว้พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้
ขา้ศึกขา้มตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที�ริมฝั�ง
แม่นํ* าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง
ปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้



  

 

 

            

 

 

พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้งิสุรกรรมา
ตายบนคอชา้งนี* ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ* าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็น
เครื�องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนันี*  นาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 
ชั�วโมง กจ็ะถึง คิ'มปูนแค้มป์ 
ซึ� งเป็นจุดสาํหรับทาํการเปลี�ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจําเส้นทางชนิดเดียวที5จะสามารถขึ'นพระธาตุ
อินทร์แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 9 ชั�วโมง พักที5 Kyaikhto, Mountain 

Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึ'นอนิแขวนได้แค่ครั'งเดียวค่ะ 
นาํท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยู่
สูงจากระดบันํ* าทะเล 9,ENNเมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆสูงเพียง:.: เมตรตั*งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที�ตั*งอยูบ่น
ยอดเขาอยา่งหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ< สิทธิ< ที�บรรจุอยูภ่ายในพระ
เจดียอ์งคย์่อมทาํให้หินกอ้นนี* ทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาว
ลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนี* ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดย
เชื�อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนนี*ครบ3 ครั* งผูน้ั*นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั*งขอสิ�งใด
ก็จะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื5อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้า
ไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 
*สําหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคาํเปลวราคาเริ5มต้น 3,,,,จ๊าต/ชุด** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

 
 
 

 
 
 
คํ5า �บริการอาหารคํ5า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
จากนั*น ท่านสามารถขึ*นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอดทั*งคืนแต่ประตูเหลก็ที5เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะ

เปิดถึงเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสื*อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื*นที�
นั*นมีความเยน็มาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพื5อความสะดวกสบายเพื5อรองรับนักท่องเที5ยวที5ขึ'นไปกราบนมสัการพระ
ธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจํากดั แต่ได้เรื5องความสะดวกจากการเดนิทาง บาง

โรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เนื5องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
วนัที5สอง พระธาตุอนิทร์แขวน–วดัไจ๊คะวาย–พระราชวงับุเรงนอง–พระนอนชเวตาเลยีว–หงสาวด-ีย่างกุ้ง 
                         เจดย์ีโบตะทาวน์เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดย์ีชเวดากอง  � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

N:.NN น.   อรุณสวสัดิ< ยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั สาํหรับผูที้�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี* ไม่ไดบ้งัคบันะ
คะ สาํหรับอาหารที�จะใส่บาตรสามารถซื*อไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริ�มตน้ชุดละ ?,NNN-9N,NNNจ๊าต 

  ดอกไมธู้ปเทียนเริ�มตน้ชุดละE,NNNจ๊าต ทาํบุญตามอธัยาศยั 
NS.?Nน.   � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
N@.?N น.   ออกเดินทางกลบั เปลี5ยนนั5งรถบรรทุก ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมนาํท่านเดินทางสู่

กรุงหงสาวดี จากนั*นนาํท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 2,,,, รูป ที5วดัไจ้คะวาย สถานที�ที�มีพระภิกษุและสามเณรไป 
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมากท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที5วดัแห่งนี'ได้ 



  

 

 

            

 

 

จากนั'น  นํา ท่านชม พระราชวังบุ เรงนอง และ บัลลัง ก์ผึ'ง (KanbawzaThardi Palace)ซึ5 ง เพิ5 ง เ ริ5 มขุดค้นและ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื5อปี พ.ศ.3>// จากซากปรักหักพงัที5ยงัหลงเหลืออยู่ ทําให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี'
เป็นที5ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที5ได้รับคําสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที5ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั'งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื5อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่
พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี'ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลองพระราชวัง
และตําหนักต่างๆ ขึ'นมาใหม่  

เที5ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ'าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว** 
บ่าย    นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธ

ลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ�งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็นพระ
นอนที�งดงามที�สุดของพม่าองคพ์ระยาว :: เมตร สูง 9S เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที�
ยา่งกุง้ แต่กง็ามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท เป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทยจากนั*นนาํ
ท่านเดินทางเขา้สู่เมืองยา่งกุง้  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั*น นาํท่านขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิ< สิทธิ< ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั'นเทพ

ทันใจ (นัตโบโบยี)เพื5อขอสิ5งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย
หรือ 
ผลไม้อื5นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั'นกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะนําให้
เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1ใบ เอา
มาเกบ็รักษาไว้จากนั'นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิ'วชี'ของนัตโบโบยแีค่นี'ท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที5ขอไว้ 
 
จากนั'นนําท่านข้ามฝั5งไปอีกฟากหนึ� งของถนน เพื�อสักการะ เทพกระซิบซึ� งมีนามว่า“อะมาดอว์เมีVยะ”ตาม
ตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื*อสตัว์
จนเมื�อสิ*นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ� งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ5งการขอพรเทพกระซิบต้องไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื5นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี'กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย
นํ'านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายกุว่าสองพนัหา้ร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดในพม่าสถานที5แห่งนี'มี ลานอธิฐาน จุดที5บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทยีน ไป
ไหว้ เพื5อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื5อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี'รอบองค์
เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกดิประดิษฐานทั'งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนกใ็ห้ไปสรงนํ'าพระประจําวัน
เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์* ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้ม
ดว้ยแผ่นทองคาํทั*งหมดนํ* าหนกัยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปด
เส้นและเครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั*งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณี
ต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี�ทิศซึ�งทาํ
เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั*นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ*นที�รวมกนัขึ*นเป็น
ส่วนหนึ�งของพทุธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทั*งสิ*นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไป
แต่เกิดพลดัตกแม่นํ* ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ*นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้*นมาแขวนไวที้�เดิมได้
จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ�งชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิ< สิทธิ< ใหตี้ระฆงั ?ครั* งแลว้อธิษฐานขออะไร
ก็จะได้ดั�งตอ้งการชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกัน
ออกไปเช่นสีเหลือง, สีนํ* าเงิน, สีสม้, สีแดง 

 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
 ปฐมังกกสัุนธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
  ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
  อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา 
   *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที5แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

จากนั'น  นําท่านเข้าสู่ที5พกั**โโรงแรมหรูระดับ > ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 
 
 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั'น พญานาค 



  

 

 

            

 

 

��.��น. � บริการอาหารคํ�าณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิ�มกบัเมนูสุดพเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ดอาหารทะเลสดเติมไม่อั-น 
 เชิญท่านอิ5มอร่อยกบัอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตไิม่จํากดัเวลาและพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 
วนัที5สาม ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย-ีกรุงเทพฯ                      � (เช้า/-/-) 



  

 

 

            

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั*น  นาํท่านแวะสกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี 
  (KyaukHtatgyi Buddha) หรือพระนอน

ตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนที�มีความยาว 
55 ฟุต สูง16ฟุตซึ�งเป็นพระที�มีความพระที�มีความ
สวยที�สุดมีขนตาที�งดงามพระบาทมีภาพมงคล 9NX 
ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึ�งแตกต่างกบั
ศิลปะของไทย 

  สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
23.,,น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที5ยวบินที5  DD 4235 
2/.?> น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

อตัราค่าบริการและเงื5อนไขรายการท่องเที5ยว 

วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อนิแขวน บิน DDพกัโรงแรม> 
ดาว 

เริ5มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี5ยว 

�� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� �	 12,900 12,900 11,900 3,000 

�
 ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� �	 11,900 11,900 10,900 3,000 

�� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� �	 12,900 12,900 11,900 3,000 

� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� �	 11,900 11,900 10,900 3,000 

�	 ธ.ค.�� �
 ธ.ค.�� �	 11,900 11,900 10,900 3,000 

�� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ธ.ค.�� � ธ.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� �	 12,900 12,900 11,900 3,000 

�� ธ.ค.�� �� ธ.ค.�� �	 13,900 13,900 12,900 3,000 



  

 

 

            

 

 

�� ธ.ค.�� �� ม.ค.�� �	 13,900 13,900 12,900 3,000 

�� ธ.ค.�� �� ม.ค.�� �	 12,900 12,900 11,900 3,000 

 ม.ค.�� � ม.ค.�� �	 11,900 11,900 10,900 3,000 

	 ม.ค.�� 
 ม.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ม.ค.�� �� ม.ค.�� �	 11,900 11,900 10,900 3,000 

�� ม.ค.�� � ม.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ม.ค.�� �� ม.ค.�� �	 11,900 11,900 10,900 3,000 

�� ม.ค.�� �� ม.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�	 ม.ค.�� �
 ม.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ม.ค.�� �� ม.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� ก.พ.�� � ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� ก.พ.��  ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� ก.พ.�� �� ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� ก.พ.�� �� ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�	 ก.พ.�� �
 ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ก.พ.�� �� ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ก.พ.�� � ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� ก.พ.�� �	 ก.พ.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� มี.ค.�� � มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� มี.ค.��  มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� มี.ค.�� �� มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

� มี.ค.�� �� มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�	 มี.ค.�� �
 มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� มี.ค.�� �� มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 



  

 

 

            

 

 

�� มี.ค.�� � มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

�� มี.ค.�� �	 มี.ค.�� �	 10,900 10,900 9,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตั8วเครื5องบินชั'นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี5ยนแปลงตั8ว 
� ที5พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 3-/ ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ5มเงินพกัห้องเดี5ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื'อหรือเปลี5ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที5ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ'าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 3, กก.ต่อ 2 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที5ท่องเที5ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ5นและหัวหน้าทวัร์นําเที5ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ2,,,,,,,, บาท (เป็นไปเงื5อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ'ามันและภาษีตั8วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ5มหากสายการบินปรับขึ'นก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที5จ่าย /%และภาษีมูลค่าเพิ5ม @% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื5องดื5มที5สั5งเพิ5มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที5ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที5ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที5กรมแรงงานทั'งที5เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ5งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ5น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ���บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 2 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ'าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ5นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
** ขณะนี'รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ5ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ5งจะมีผลบังคบัใช้
ตั'งแต่วนัที5 22 สิงหาคม 3>>- ทั'งนี' หากมีการเปลี5ยนแปลงจะต้องกลบัมายื5นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิ5มอกีท่านละ 2,,,, บาท ** 



  

 

 

            

 

 

 
เงื5อนไขการสํารองที5นั5งและการยกเลกิทวัร์ 

2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา >,,,, บาทส่วนที5เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า2> วนั 
มิฉะนั'นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 32 วนั) 
3.กรณยีกเลกิ 
3.2 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง /, วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั'งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิFการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื5อนไขใดๆทั'งสิ'น 
3.3 ยกเลกิการเดินทาง 2>-/, วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ >,%และริบเงินมัดจําทั'งหมด 
3./ ยกเลกิภายใน 2? วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิFการคืนเงินค่าทวัร์ทั'งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั'งสิ'น 
/. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ5งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื5อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั'งนี'ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที5ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื5อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง @ วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิFในการคืนเงินทุกกรณ ี
?.บริษัทฯขอสงวนสิทธิFในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั'งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที5
บริษัทฯกาํหนดไว้(2> ท่านขึ'นไป)เนื5องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื5นที5เดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที5เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
>.คณะผู้เดินทางจํานวน 2, ท่านขึ'นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี5มีผู้เดนิทางไม่ถึง 2, ท่านขอสงวนสิทธิFเลื5อนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2, วนัก่อนการเดินทาง 
4.กรณทีี5ท่านต้องออกตั8วภายใน เช่น (ตั8วเครื5องบิน,ตั8วรถทวัร์,ตั8วรถไฟ) กรุณาสอบถามที5เจ้าหน้าที5ทุกครั'งก่อนทาํการออกตั8ว 
เนื5องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี5ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั8วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี5ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื5อนไขดังกล่าว 
@.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ'าเงิน)เดนิทางเพื5อการท่องเที5ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิFไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั'งสิ'น 

 
รายละเอยีดเพิ5มเตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธิFในการเปลี5ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี5เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที5ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที5ยว สามารถเปลี5ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 



  

 

 

            

 

 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื5อท่องเที5ยว
เท่านั'น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 4 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที5ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที5กรม
แรงงานทั'งจากไทยและต่างประเทศซึ5งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ5งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื5อนไขนี'ในกรณทีี5เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ5งอาจจะปรับเปลี5ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั'งสิ'น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ5งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที5ยว(ซึ5งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื5อนไขนี'ในกรณทีี5เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ5งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั'งสิ'น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที5ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื'อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกดิสิ5งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที5เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที5ยวเองหรือในกรณทีี5กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี5การตรวจคนเข้าเมืองทั'งที5กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที5ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิFที5จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั'งสิ'น 

� ตั8วเครื5องบินเป็นตั8วราคาพเิศษ กรณทีี5ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื5อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี5ยนชื5อได้ 

� เมื5อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั'งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื5อนไขข้อตกลงต่างๆที5ได้ระบุไว้ข้างต้นนี'แล้วทั'งหมด 

� กรุ๊ปที5เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที5ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที5ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทวัร์ทั'งหมด 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื5อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื5อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


