
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวดี-เจดียช์เวมอดอร-์คิมปูนแคม้ป์-พระธาตุอินทรแ์ขวน(รวมรถข้ึนพระธาตุ) (-/

กลางวนั/เยน็) 

08.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 6 

Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.30น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ DD 4234 

หมายเหต ุ สายการบนินกแอรมี์บริการลอ็กที่นัง่และ Nok Premium Seat บรกิารส าหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการ

นัง่แถวหน้าและนัง่ติดกนัหรือเลือกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่

สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตาม

เงือ่นไขสายการบนิ   

 * ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้ Nok Premium Seat 

 แถวที่ 30-35 และ 44-45   ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 700 บาท/ท่าน 

 ** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองค่ะ** 

11.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรอื เมืองพะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณ

ที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.45ชม.หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและ

เป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ของพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมเุตา (ShweMordore)ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจุดที่

ศกัดิ์สทิธิ์มาก ซึ่งเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสาน

ระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต 

มจีดุอธษิฐานทีศ่กัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบรเิวณยอดฉตัร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกัทีม่หาศาล ตกลงมายงัพื้น

ลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานที่

แห่งน้ียงัเป็นสถานทีท่ี่พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความ

กลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของ

เจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งข้ึนไป 

บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชมแม่น ้ าสะโตง

สถานที่ส  าคญัทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก

ทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากอง

หนา้ของพมา่ตามมาทนัทีร่ิมฝัง่แมน่ า้สะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแมน่ า้ไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึก

ขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัที่ริมฝัง่แม่น า้สะโตงสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถกูสุ

รกรรมาแม่ทพัหนา้พมา่เสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเหน็ขวญัเสยี จงึถอยทพักลบักรุงหงสาวด ีพระแสงปืนที่

ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนั

เป็นเครื่องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทาง



ประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถงึ คิ้มปูนแคม้ป์ซึ่งเป็นจุดส าหรบัท าการเปลีย่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้(เป็นรถประจ าเสน้ทาง

ชนิดเดียวที่จะสามารถข้ึนพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทางจากคิมปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ  

1 ช ัว่โมง พกัที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียวค่ะ  

เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัน าท่านชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ 

สูงเพยีง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหินกลมๆ ที่ต ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานว่าไม่มทีางตก 

เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย่์อมท าใหห้ินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป 

ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระ

เกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ผูน้ ัน้จะมีแต่

ความสุขความเจริญพรอ้มท ัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิด

ทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้**ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมีบรกิารแผ่นทองค าเปลวราคาเริ่มตน้ 2,000จา๊ต/

ชดุ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิทีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอด

 ทัง้คืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้

 ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น ัน้มคีวามเยน็มาก หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้ง

 เพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่ข้ึนไปกราบนมสัการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหรา

 เหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจ ากดั แต่ไดเ้รื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพดัลม 

 เน่ืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย 

วนัที่สอง พระธาตุอนิทรแ์ขวน-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุง้-เจดียโ์บตะ

ทาวนเ์ทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.   อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 

ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชดุละ 3,000-10,000จา๊ต 

  ดอกไมธู้ปเทยีนเริ่มตน้ชดุละ2,000จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั 

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาทีพ่กั ออกเดนิทางกลบั เปลี่ยนนัง่รถบรรทกุ ถงึคิมปนุแคม้ป์  เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบั 

  อากาศ พรอ้มน าท่านเดนิทางสู่กรุงหงสาวด ีจากนัน้น าท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วดัไจค้ะวาย สถานที่ที่

มพีระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั

แห่งน้ีได ้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน้และ

บูรณปฏสิงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ี

เป็นที่ประทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ี่ไดร้บัค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นที่ประทบัของ พระนาง

สุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้ก่พม่า แต่

ปจัจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัิศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนัก

ต่างๆ ข้ึนมาใหม่  



เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั** 

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธ             

ลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระ

 นอนที่งดงามที่สุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจีที่ย่าง

กุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะที่ไม่เหมอืนกบัพระนอนของไทยจากนัน้น าท่านเดนิ

ทางเขา้สู่ เมอืงย่างกุง้ จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย

วิธีการสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า 

บาทหรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ

ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนั้นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะ

สมตามความปรารถนาที่ขอไวจ้ากนั้นน าท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า

“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษา

ศีล ไม่ยอมกนิเน้ือสตัวจ์นเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพ

กระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ 

บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เยน็ น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่

ทีสุ่ดในพมา่สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้

เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมี

พระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็น

สิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค า

ท ัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะ

บรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงั

มีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย

หลงัคาทรงปราสาทซอ้เป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมี

ต านานและภูมิหลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้

เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจ้ึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความ

สามคัคีซึ่งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สิทธิ์ใหต้ีระฆงั 3คร ัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการชมแสงของอญั

มณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลอืง, สีน า้เงนิ, สีสม้, สี

แดงเป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

  วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

  อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

   *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

19.00น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร** 

  **น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STARหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย-ีกรุงเทพฯ                      (เชา้/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านแวะสกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน

นมสัการพระพทุธรูปนอนที่มคีวามยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุซึง่เป็นพระที่มคีวามพระที่มคีวามสวยที่สุดมขีนตาทีง่ดงาม

พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทยสมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน

นานาชาตมิิงกาลาดง 

12.00น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่  DD 4235 

13.45 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

**หมายเหตโุปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สเิรยีม อนิแขวน บิน DD พกัโรงแรม4 ดาว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 



14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 14,900 14,900 13,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 35 13,900 13,900 12,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 ก.พ.62 3 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 ก.พ.62 10 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

9 ก.พ.62 11 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 มี.ค.62 3 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

2 มี.ค.62 4 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 มี.ค.62 10 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 



9 มี.ค.62 11 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

16 มี.ค.62 18 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

23 มี.ค.62 25 มี.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้

ต ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเกบ็ค่าวซ่ีา

เพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
 



เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 1วนัหลงัจากการจอง สว่นที่เหลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า20 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 25 วนั)  

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตั

ฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนั

กอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร ,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆใน

กรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณี

ที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 



➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


