
 
 
 
 

เร่ิมต้นเพียง 14,888.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทาง กันยายน 2562  
 

 หงสาวดี | พระธาตอุนิทร์แขวน | วดัไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | พระราชวงับเุรงนอง   
พระนอนตาหวาน | ตลาดสก๊อต | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซบิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิง
กาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35) - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - น่ังกระเช้าขึน้
พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน 

09.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้1 เคาน์เตอร์สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบนิกอกแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ PG723 

(มีบริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 
12.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เดนิทางสู ่เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที (เวลาท้องถิ่นท่ีพมา่ช้ากวา่ประเทศไทยคร่ึง
ชัว่โมง) 

 
 
 

 

เดนิทางถึง เมืองหงสาด ีน าทกุท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึน้ เพ่ือใช้เป็นศนูย์กลางทางการปกครองและใช้ออก
วา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจ้านนัทบเุรง ซึ่งพระราชวงัเดมินัน้เคยเป็นท่ีประทับของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
เม่ือครัง้ยงัทรงพระเยาว์และถกูจบัเป็นตวัประกัน มีการค้นพบเสาและก าแพงเดมิท่ีถกูฝังอยู่ในดนิ รัฐบาลพมา่จึงได้ท า
การขดุค้นและสร้างพระราชวงับเุรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ 

 น าท่านออกเดินทางสู ่คิมปูนแค้มป์ (เชงิเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางท่านจะเห็นแมน่ า้
สะโตง ซึ่งเป็นแมน่ า้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามแมน่ า้ท่ีกว้างใหญ่นีไ้ป
ต้องแมท่พัพมา่ จนได้รับชยัชนะ ถึงคมิปนูแค้มป์ หยดุพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทกุหกล้อขึน้บนภเูขาไจ้ก์โท 

 จนถึงสถานีกระเช้าไฟฟา้ น าทกุท่าน น่ังกระเช้า ขึน้สู่พระธาตอุินทร์แขวนเพ่ือให้ลกูค้าได้ชมทศันียภาพความสวยงาม
จากมมุสงูแบบพาโนรามา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (รวมค่ากระเช้าขาขึน้แล้ว)  
**หมายเหต ุในกรณีกระเช้าปิดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ท่ีไมส่ามารถควบคมุและคาดการณ์ลว่งหน้า
ได้ จะเปล่ียนเป็นขึน้รถบรรทกุแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินทกุกรณี** 

 เชิญชมทศันียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกบั พระธาตุอินทร์แขวน (ซึ่งอยู่ใกล้ท่ีพกัมากใช้เวลาเดนิเพียง 10 นาที)  มี
ลกัษณะเดน่เป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัอย่างหมิน่เหม ่เหมือนจะหลน่และท้าทายแรงดงึดดูของ
โลกโดยไมต่กลงมา นบัเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ท่ีชาวพมา่ต้องไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ ท่ีคนเกิดปี
นีต้้องไปนมสัการสกัการะครัง้หนึ่งในชีวติ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

 หลงัอาหารเย็นเชิญท่านไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตท่ี
มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหน่ึง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสกัการะกลางแจ้งเป็นเวลานาน
บริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพ่ระเจดีย์ไจ้โท ควรเตรียมเสือ้กันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ท่ีนั่ง
มีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นีเ้ปิดตลอดคืน (แต่ประตเูหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษท่ีเข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 
22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี ้เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร์ ท่ีแต่ง
วรรณกรรม เร่ือง “เจ้าจนัท์ผมหอม นิราศพระธาตอุินทร์แขวน” 

ที่พัก โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
  



 
 
 
 

วันที่ 2 

อินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตา
เลียว - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - พระ
สุริยัน จันทรา 

เช้าตรู่ เชิญท่านสกัการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตอุินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าท่ีสด
ช่ืน ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่ สกัการะสิ่งศกัดิ์สทิธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพ
รอบ ๆ พระธาต ุพิสจูน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตอุงค์นีต้ัง้อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมาการท่ีก้อนหินสีทอง
วางหมิน่เหมบ่นหน้าผามานานนับพนัปี โดยเฉพาะเม่ือมองจากด้านล่างขึน้ไปก็ดคูล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับ
พระอินทร์น าไปแขวนไว้กลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์เจดีย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เก็บสมัภาระพร้อมออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดี ตามเส้นทางเดมิ ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาที 

 

น าท่านสกัการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นีเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 สิง่
ศกัดิส์ทิธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกวา่ “พระธาตมุเุตา” ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า ซึ่งครัง้ก่อนเป็น
สถานท่ีประกอบพธีิศกัดิส์ทิธ์ิ ก่อนออกศกึของบรูพกษัตริย์ ในสมยัโบราณกาล ไมว่่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมา่ 
รวมทัง้พระเจ้าบเุรงนองด้วย และเม่ือครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยู่ในหงสาว
ดี ก็เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดีย์องค์นี ้ยงัเคยผา่นการพงัทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่มาแล้วถึง 4 ครัง้ ท าให้ปลี
ยอดของเจดีย์องค์นีห้กัพงัลงมา แตด้่วยความศรัทธาท่ีชาวเมืองมีตอ่เจดีย์องค์นี ้จึงได้ท าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ 
ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ด้วยความสงูถึง 374 ฟตุ นบัเป็นเจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุในพม่า สว่นปลียอดท่ีพงัลงมาก็ได้ตัง้ไหว้ท่ีมมุ
หนึ่งขององค์เจดีย์เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคูไ่ปกับเจดีย์องค์ปัจจบุนั  ท่านจะได้นมสัการ ณ จดุ
อธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธ์ิและสามารถน าธปูไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ท่ีหกัลงมาเพ่ือเป็นสริิมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค า้
จนุชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

 
 

 

น าท่านตกับาตรพระสงฆ์นบัร้อยรูป ท่ี วัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน
มาก เม่ือถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดนิแถวกนัเข้าสู่ห้องฉนัเพล ระหวา่งนัน้ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอ
ไปบริจาคท่ีวดัแห่งนีไ้ด้ ณ วดันีน้อกจากจะได้ตกับาตรแล้ว ทกุท่านสามารถถวายปัจจยั หรือ ถวายเข้าสาร 



 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น า้ย่างคนละ 1 ตัว) 
บ่าย 

 
 

 
 
 

 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร 
สร้างขึน้โดยพระเจ้ามคิทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาทต่างจากพระพทุธไสยาสน์ของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั ด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดท่ีสวยงาม เม่ือครัง้
ก่อนพระพธุรูปองค์นีถู้กปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก  จนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ืออังกฤษ
สร้างทางรถไฟสายพมา่ จึงได้พบพระนอนองค์นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงัขรณ์
ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจุบนั   อีกทัง้ยังสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ 
ไม้แกะสลกั ไม้จนัทร์หอม  ผ้าปักพืน้เมือง ผ้าพมิพ์เป็นรูปตา่งๆ   

 จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
 น าท่านเลือกซือ้สนิค้าพืน้เมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเม่ือครัง้พมา่ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้

ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก  เช่น ไม้แกะสลกั พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก 
แปง้ทานาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไขม่กุเซ้าท์ซี และหยกพมา่  
(ตลาดสก๊อตปิดทกุวนัจนัทร์และเทศกาลวนัสงกรานต์) 

 หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุและดวงตาสวยท่ีสุด
ของประเทศพมา่ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อนัล้วนเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัร
ข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ่ง
แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 จากนัน้น าท่านสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองค าท่ีงดงาม ตัง้เด่น
เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ ง มีความสงู 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  
มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น า้หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพมา่จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์
เจดีย์ไว้รอบ วา่กนัวา่ทองค าท่ีใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยู่
ในธนาคารชาตอิังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เลก็ๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตส่ีูด้าน ยอด
ฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตขุอง
พระพทุธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ 

 ก่อนถึงจดุอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง น าทกุท่านเข้าสกัการะ พระสุริยัน จันทรา เป็นศาลเลก็ๆ ลกัษณะ
โดดเดน่ท่ีจัว่หลงัคามีรูปนกยงูและกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหว้ขอพรเก่ียวกบัธรุะกิจค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง แม้กระทัง่
รายการดงัรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหว้ขอพร ยงัยืนยนัต้วยตนเองเลยว่า พระสริุยนั-จนัทรา มีความ
ศกัดิส์ทิธ์ิจริง เป็นอีกหนึงสถานท่ี ท่ีต้องไมพ่ลาด 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม : Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview  หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

  

วันที่ 3 

ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุธรูปทองเหลือง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัด
บารมี - (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นีแ้ละ



 
 
 
 

ทรงน าพระธาต ุไว้ 1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคญัอ่ืนๆ เม่ือเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตไุด้อย่างใกล้ชิด   

 สกัการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดษิฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัท่ีมีลกัษณะงดงาม
ยิ่งนกั ตามประวตัิวา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 
ถกูเคล่ือนย้ายไปยงัพิพธิภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพนัธมติรท่ีถลม่
พระราชวงัมณัฑะเลย์ ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองค์นีถ้กูจดัแสดงท่ีพิพธิภณัฑ์วกิตอเรียและแอลเบร์ิต   

 จากนัน้น าทกุท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยท่ีเช่ือวา่เม่ือ
อธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ 

 สกัการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้ารักษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัว์จนเม่ือสิน้ชีวติไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนัมานานแล้ว การ
บชูานัน้จะต้องกระซิบขอพรท่ีข้างหเูบาๆ และ 

 น าทุกท่านเข้าสู่ วัดบารมี ให้สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้า ท่ีเช่ือวา่ยังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตนีุเ้ม่ือ
น ามาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคล่ือนไหวได้อีกทัง้วดันีย้ังได้ช่ือวา่เป็นท่ีเก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุว้มากท่ีสดุด้วย
ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร และองค์พระอรหนัต์ตา่ง ๆ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิิงกาลาดง 
13.10 น. ออกเดนิทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ PG724 

(มีบริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 
15. 05 น. คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่ บนิตรง มงิกะลาบา สาธุ 
ย่างกุ้ง หงสาวด ีพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ 

13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,000.- 9,088.- 
** รายการทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 

** ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 
**โปรแกรมทวัร์นีไ้ม่มีราคาเดก็** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การช าระค่าบริการ 
1.1 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง  
1.2 สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินส่วนท่ีเหลือ ลกูค้าต้องช าระก่อนเดนิทาง 15 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาท่ีก าหนด ทางบริษัทขอ
อนญุาตยึดมดัจ าทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ   



 
 
 
 

2. กรณีคณะออกเดนิทางได้           
2.1 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงนิมัดจ า 
3.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง   คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง   เก็บคา่ใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
3.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
3.4 ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแล้วมีการยกเลิก
การเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพจิารณา
เล่ือนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป  
3.7 กรณีท่ีท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องคืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้กับลกูค้า 
(ตามเง่ือนไข ข้อ1-ข้อ3) ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้ว กบัท่านเป็นกรณีไป (โดย
ใช้เวลาด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีได้รับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

2. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านตดิต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

3. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไข และหมายเหตท่ีุระบทุกุข้อแล้ว 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้นกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
- ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีคา่ใช้จ่ายตามท่ีทางสายการบนิก าหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็น
แบบสุม่ท่ีนัง่ 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 



 
 
 
 

7. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. คา่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย และ มคัคเุทศก์ท้องถิ่นคอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
10. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** กรณีที่ ต้องการซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ดื่ม, บุหร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , 

ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด ,  ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดนิทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน ยกเว้น หนังสือเดนิทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่
ต้องยื่นวีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดนิทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ 
5. คา่ห้องพกัเด่ียวตามอตัราท่ีระบไุว้ข้างต้น 
6. คา่น ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
7. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผล

บังคับใช้ตัง้แต่วันที่  11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกตอีิก ท่าน
จะต้องท าการย่ืนวีซ่า ส าหรับการย่ืนวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับช าระค่าวีซ่าตรงกับ

สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 



 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะงดออกหรือเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ

ลว่งหน้าอย่างน้อย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไมอ่นุญาต

ให้เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุได้เช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลกิของเท่ียวบนิ 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

5. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 


