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มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 



 

 
 

 

 

 

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน      

                                                                                                                        (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

04.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6 

  Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL200 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบินดอน

เมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

จากนั้น  น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมือง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหา
เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน า
ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมง
คลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้
ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ 
มงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค า
ทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่อง
อัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวน
มากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
พุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก
แม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็น
สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่ง
ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไป 



 

 
 

 
จากนั้น น าทุกท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหาร

พันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์

อินเดีย 8รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 

2486 เ จ ดี ย์ แ ห่ ง นี้ ถู ก ร ะ เ บิ ด ข อ ง ฝ่ า ย

สัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ 

และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ 

และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า 

ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม 

และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระ

เจดีย์น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพ

ทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาว

ไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบ

โบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ 

ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน  



 

 
 

 

กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็

ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพร

แล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสม

ตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นน าท่านข้าม 

ฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่านางเป็น

ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไป

กลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคน

อ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก 

ดอกไม้ และผลไม้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุด

ส าหรับท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์
แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พักที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ   



 

 
 

 
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยน าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda 
(Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูง
เพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก 
เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป 
ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ 
แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผู้นั้น
จะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ 
ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมี
บริการแผ่นทองค าเปลวราคาเริ่มต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค่ า  บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้
ตลอดทั้งคืนแตป่ระตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือ
กันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

 
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระ

ธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากัด แต่ได้เรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บาง

โรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  

 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  

เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน  (เช้า/

กลางวัน/-) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ ส าหรับอาหารที่
จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าตดอกไม้ธูปเทียน
เริ่มต้นชุดละ2,000จ๊าต 

06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี 

น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชา
สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า น า
ท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระ 



 

 
 

 
  นเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์

องค์นี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่า
และศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ
เจดีย์สูง377 ฟุตสูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 
51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณ
ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วย
น้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพ้ืนล่างแต่ยอด
ฉัตร กลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย
ออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ 
ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค้ ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อ
เป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป 

จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด
ไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป 
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่าน
สามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัด
แห่งนี้ได้ 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์
ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพ่ิงเริ่ม
ขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี พ.ศ.2533 
จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรง
นองท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่ง
นี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดย
อ้างอิงจากพงศาวดาร 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย  น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)

สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับ
นั่ ง โ ด ย ร อบ ทั้ ง  4  ทิ ศ  สู ง  3 0  เ ม ต ร 
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศ
เหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์
คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)
เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องที่มีพุทธ
ศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ
รักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 
สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที น าท่าน นมัสการพระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง 
แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย 

 
จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนที่มี

ความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง] 



 

 
 

 

20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกา

ลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

19.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางเดินทาง มหัศจรรย ์พม่า 2 วัน 1 คืน พักอินทร์แขวน บิน SL 

เริ่มเดินทาง 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 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
6. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
9. เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
10. ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 



 

 
 

 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งท่ี
เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศค่ะ) 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 



 

 
 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 



 

 
 

 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


