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วันแรก   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน      
                          (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            
04.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6  

 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที่ยวบิน SL200 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปล่ียนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากนั้น  น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า

อายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดใน
พม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อ
ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ
ประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ 
มงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมด
น ้าหนกัย่ีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของ



 

พระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านาน
และภูมิหลังความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆังใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ ้งเสียก่อน
องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึง
ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสง
ของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 

 
 
 
 

 
 



 

 
จากนั้น น าทุกท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนั

นายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป 
ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูก
ระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ
ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ 
และจา รึก ดิน เผาภาษาบาลี  และตัวหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน
เจดียท์ี่ประดบัดว้ยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์น าท่าน
ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ  เทพเจ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะ
รูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแล้วสม
ตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัต
โบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอล
ล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาท
ดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้
จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นน าท่านข้าม 
ฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต



 

ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่า
นิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท า

การเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ   

 

 
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัยน าท่านชม เจดย์ีไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock)แปลว่า กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่
บนกอ้นหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไมม่ีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี



 

บนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน
สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่น
ทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ด้
ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือ
ผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพื้นทีน่ั้นมีความเยน็มาก 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึน้ไปกราบนมัสการ
พระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากัด แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
 

วันที่สอง พระธาตอุินทร์แขวน – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  
เจดีย์ไจ้ปุ่ น – พระนอนชเวตาเลียว(ยิม้หวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน  (เช้า/กลางวัน/-) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรับอาหารที่จะใส่
บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จ๊าตดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ
2,000จ๊าต 

06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   เดินทางกลบั เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี น า

ท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดียช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดียหั์กซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดที่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ
ไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ 

 
 



 

  เจดียสู์ง377 ฟุตสูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มี
จุดอธิษฐานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตก
ลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนักที่มหาศาล ตกลง
มายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่
แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์
โดยแท้ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์
องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่ง
ค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะ
วาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
(KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้และ
บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงั
ที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูท้ี่ไดรั้บค า
สรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ัง
ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 



 

บ่าย  น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha)สร้างใน
ปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 
4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไป
ทางทิศเหนือ กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์
คือพระพุทธเจา้มหากสัสปะ ทิศตะวนัตก )เล่ากัน
ว่าสร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่ง
และต่างให้สัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้
ชัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกนั
ว่าท าให้พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทนัที น าท่าน นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang 

Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524ซ่ึงเป็นที่
เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที่ยา่งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลกัษณะ
ที่ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนที่มีความ 

ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
20.45 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปล่ียนเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิง
กาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

19.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 



 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน พกัอินทร์แขวน บิน SL 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

04 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

25 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

05 ม.ค.63 06 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 ม.ค.63 13 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 ม.ค.63 20 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

02 ก.พ.63 03 ก.พ.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 

09 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 9,900 9,900 8,900 2,000 

16 ก.พ.63 17 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

01 มี.ค.63 02 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 มี.ค.63 09 มี.ค.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 

15 มี.ค.63 16 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

22 มี.ค.63 23 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

29 มี.ค.63 30 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 9,900 9,900 8,900 3,000 

19 เม.ย.63 20 เม.ย.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 

26 เม.ย.63 27 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 



 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 



 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


