
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนบินสู่พม่ำ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA 
สัมผสัแรงแห่งศรัทธำของพทุธศำสนิกชนชำวพม่ำ ณ พระธำตุอนิทร์แขวน 
นมัสกำรเจดย์ีชเวดำกอง ณ เมืองย่ำงกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดย์ีโบตะทำวน์ 
สักกำระพระเจดย์ีชเวมอดอว์ สัญลกัษณ์แห่งควำมรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสำวด ี
ร่วมท ำบุญตกับำตรพระสงฆ์กว่ำ 1,000 รูป ทีว่ดัไจ้คะวำย ช้อปป้ิงที่ตลำดสก๊อต  

เมนูพเิศษ!!เป็ดปักกิง่สลดักุ้งมังกรและกุ้งแม่น ำ้เผำรำคำเร่ิมต้น 11,900 บำทพกับนอนิทร์แขวน 1 คืน 

 

 



 

 

 

 

04.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง ช้ัน 3 บริเวณผู้โดยสำรขำออกต่ำงประเทศ สำยกำรบินแอร์เอเชีย 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

07.15 น.  เหินฟ้ำสู่ เมืองย่ำงกุ้ง ประเทศพม่ำ โดยเที่ยวบิน FD251 
08.00 น. ถึงสนำมบิน มิงกำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสัมภาระ น าท่านเดินทาง

สู่เมือง หงสำวดี ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านเดินทาง
ต่อเพื่อไปยงั วัดไจ้คะวำย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่
บาตรขา้วสวยเพียงอยา่งเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิง
อ่ืนๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรัทธา) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานกัธรรมชั้น
ตรี, โท และเอก จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ ดว้ยความอ่ิมบุญและอ่ิมใจ (ส่ิงท่ีทางวดัตอ้งการขณะน้ีคือ 
ถว้ย ชาม ส าหรับใส่อาหาร  สมุด และ  เคร่ืองเขียน ส าหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)  จากนั้นน าท่าน
ชม พระรำชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรักหักพงัท่ีย ัง
หลงเหลืออยู่ ท  าให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง 
ปัจจุบนัการขุดคน้ยงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว้่าบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่
เพียงใด 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมืองหงสำวดี (มีกุ้งแม่น ำ้เผำคนละ1ตัว) 
น าท่านนมสัการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกวา่ พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูง
ท่ีสุดของหงสาวดี นบัว่าเป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึง
ในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษตัริย ์ไม่ว่าจะเป็นกษตัริยม์อญ
หรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือคร้ังสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา 
ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ น าท่านมุ่งหนา้สู่เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 
ชัว่โมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจที้โยหยดุพกัเพื่อเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อข้ึนบนภูเขา ไจที้โย 
ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง พร้อมสัมผสัความ
เยน็ซ่ึงจะค่อย ๆ เยน็ข้ึนเร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากน้ีเดินข้ึนไปจนถึงโรงแรมท่ี
พกั  พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเลก็ ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ่ึ์ง
ตั้งอยูบ่นหนา้ผาอยา่งหม่ินเหม่  ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี 
พทุธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่ำ  

 
 
 
 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง - หงสำวด ี– วดัไจ้คะวำย – เจดย์ีชเวมอดอว์ – พระรำชวงับุเรงนอง -  
พระธำตุอนิทร์แขวน (น่ังรถถงึยอดเขำ)        

 



 

 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากท่ีพกัเดินไป พระธำตุอินทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไป
นมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็น
เวลานานบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ 
เบาะรองนัง่เพราะพื้นท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับบุรุษ
เปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น 

  

 

05.00 น.  เชิญท่านนมสัการ พระธำตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธมีชุดจ าหน่าย
บริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลงัวนัหรือจ านวนอายุ นมสัการ พระธาตุอินทร์
แขวน ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร 
โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบั
พระอินทร์น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
เดินทางกลบั ตามเส้นทางเดิม มุ่งหนา้สู่เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณ
ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมืองหงสำวดี (มีกุ้งแม่น ำ้เผำคนละ1ตัว) 
น าท่าน นมัสกำรพระพุทธไสยำสน์ชเวตำเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยงั
สามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้นเมือง ผา้พื้นเมือง น าชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซ่ึงบูรณะ
เม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัม
พุทธเจา้(ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์
(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ี
สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบั
บุรุษเพศ น าท่านชม เจดีย์เจ๊ำทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ี
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ี
ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร น าท่านชม มหำ
เจดีย์ชเวดำกอง พระมหาเจดียคู่์บา้นคู่เมืองพม่า ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกตุระ เมืองยา่งกุง้ เช่ือกนัว่าเป็น
มหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่5,448 

วนัที่สอง ไจ้ทีโย(พระธำตุอนิทร์แขวน) – หงสำวดี – พระนอนชเวตำเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่ำงกุ้ง -          
พระนอนตำหวำน – เจดีย์ชเวดำกอง       

 



 

 

เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่72 กระรัต และทบัทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า
และชาวต่างชาติมากมายท่ีพากนัเท่ียวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าว
ขานกนัว่า ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่
ท่ีธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและนบัเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก(สถานท่ีส าคญัของ
พระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ป
เทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล 
นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็
ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 
ค ำไหว้พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง 

วนัทำมิ อุตตมะ ชมพู วระฐำเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 
ปฐมัง กกสัุนธัง สุวรรณะ ตนัตัง ธำตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนำคะมะนัง ธัมมะ กำระนัง ธำตุโย 
ธัสสะติ ตตยิงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธำตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศำ ธำตุโย ธัสสะติ 

อหัง วนัทำมิ ตุระโต อหัง วนัทำมิ ธำตุโย อหัง วนัทำมิ สัพพะทำ อหัง วนัทำมิ สิระสำ 

วนัเกดิ อำทิตย์ จันทร์ องัคำร พุธ พุธกลำงคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้ำงมีงำ ช้ำงไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงส้ัน พญำนำค 
 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ IBIS HOTEL YANGON หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าชม พระเจดีย์โบตะทำวน์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุใน พระเจดียช์
เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได้ ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ี

วนัที่สำม เจดีย์โบตะทำวน์(เทพทันใจ-เทพกระซิบ) - ช้อปป้ิงตลำดสก๊อต - วดัพระหินอ่อน – ช้ำงเผือก - 
กรุงเทพฯ                                                              

 



 

 

ก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ 
โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบให้ใตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งให้คนเดินเขา้
ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าให้ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน 
ส่วนผนงัใตฐ้านเจดีย ์ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระ
เจดีย ์มาจดัแสดงไว ้น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่าให้ความเคารพอยา่งมากและนิยม
มาขอพร ดว้ยเช่ือวา่ อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา  จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลำดสกอ็ต ซ่ึงเป็นตลาด
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญัมณี ทบัทิม หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย 
งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโตะ๊ ผา้โสร่ง   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร พเิศษ!! บริกำรท่ำนด้วยเมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร 
น าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ี แกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในพม่ามีน ้ าหนกัถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือว่าเป็นช่างฝีมือดีท่ีสุด
ของพม่า น าชม ช้ำงเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจ านวน 3 เชือก ตอ้ง
ตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ 

  
  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน มิงกำลำดง เมืองย่ำงกุ้ง   
17.30 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่FD254  
19.25 น.   เดินทำงกลบัถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ  

** หมำยเหตุ : โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ** 
** หำกท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋เน่ืองจำก

สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร *** 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตยีง 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่วเพิม่ 
รำคำไม่รวม

ตั๋ว 

02 – 04 เมษำยน 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

08 – 10 เมษำยน 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 

09 – 11 เมษำยน 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 



 

 

15 – 17 เมษำยน 2560 15,900 15,900 15,900 4,000 10,900 

16 – 18 เมษำยน 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 

20 – 22 เมษำยน 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

23 – 25 เมษำยน 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

30 เม.ย. – 02 พ.ค.2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

05-07 พฤษภำคม 2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

06-08 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

11-13 พฤษภำคม 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

13-15 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

14-16 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

19-21 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

21-23 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

26-28 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

28-30 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

02 – 04 มิถุนำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

04 – 06 มิถุนำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

11 – 13 มิถุนำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

16 – 18 มิถุนำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

18 – 20 มิถุนำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

25 – 27 มิถุนำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

02 – 04 กรกฎำคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 

07 – 09 กรกฎำคม 2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

08 – 10 กรกฎำคม 2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

09 – 11 กรกฎำคม 2560  14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

14 – 16 กรกฎำคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

16 – 18 กรกฎำคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

23 – 25 กรกฎำคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

30 ก.ค. – 01 ส.ค.2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 



 

 

06 – 08 สิงหำคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

11 – 13 สิงหำคม 2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

12 – 14 สิงหำคม 2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

13 – 15 สิงหำคม 2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

20 – 22 สิงหำคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

27 – 29 สิงหำคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

01 – 03 กนัยำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

03 – 05 กนัยำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

10 – 12 กนัยำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

17 – 19 กนัยำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

22 – 24 กนัยำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

24 – 26 กนัยำยน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

** รำคำเดก็อำยุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บำท** 
***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ 

ท่ำนละ 500 บำท /ทริป/ต่อท่ำน*** 
กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว บริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดนิทำง หรือเปลีย่นแปลงรำคำ 
กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 5,000.- บำท หำกมีกำรยกเลกิภำยหลงั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนมัดจ ำ

ทั้งหมด เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ ได้ช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสำยกำรบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่ำภำษี
น ำ้มันทีย่งัมไิด้ช ำระ ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณำช ำระ 21 วนัก่อนกำรเดนิทำง 

หมำยเหตุ : เม่ือออกตั๋วแล้ว ไม่สำมำรถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจำกเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่าให้กบัคนไทยผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่าผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณำสอบถำมจำก
หัวหน้ำทวัร์ก่อนกำรใช้บริกำร) 

 ค่ำทปิคนขับรถ หัวหน้ำทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่ำนละ 500บำท/ทริป/ต่อท่ำน  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
กรุณำมัดจ ำ 5,000 บำท / ท่ำน   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นำยโสฬส     ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  
 

 นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ย
กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้
ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 



 

 

o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ีทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 



 

 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 IATA ได้ก ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรน ำแบตเตอร่ีส ำรองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 MAH หรือนอ้ยกว่า 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จ ากดัจ านวน  
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 

2 กอ้น 
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
***************************************** 

 
 
 

  


