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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดย์ีพระธาตุอนิทร์แขวน      
                          (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            
04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6  

 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน SL200 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

**ต้ังแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่นเวลาเดนิทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 
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08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

จากน้ัน  น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า
อายกุว่าสองพนัห้าร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน
พม่าสถานท่ีแห่งนีมี้ ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือ
ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ
ประจ าวันเกดิประดษิฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสิริ 
มงคลแก่ชีวติพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมด
น ้าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของ
พระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านาน
และภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้เสียก่อน
องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึง
ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสง
ของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 
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จากน้ัน น าทุกท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนั

นายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป 
ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูก
ระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ
ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2

องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ 
และจา รึก ดิน เผาภาษาบา ลี  และตัวหนัง สือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน
เจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ
พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวธีิการสักการะรูป
ป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัต
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โบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเรา
เป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากน้ันก็เอา
หน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบยแีค่นีท่้านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้าม 
ฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดา
ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั
ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่า
นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท า

การเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึน้พระธาตุอินทร์แขวนได้)ใชเ้วลา
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดยีวค่ะ   
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เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยน าท่านชม เจดย์ีไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่
บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
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บนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอส่ิงใดกจ็ะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน
สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่น
ทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค า่  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ด้
ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือ
ผ้าห่มผ้าพนัคอเบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพืน้ที่น้ันมคีวามเย็นมาก 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีขึน้ไปกราบนมัสการ
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
 

วนัที่สอง พระธาตุอนิทร์แขวน – หงสาวด ี- เจดย์ีชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วดัไจ๊คะวาย – พระราชวงับุเรงนอง -  
เจดย์ีไจ้ปุ่ น – พระนอนชเวตาเลยีว(ยิม้หวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน  (เช้า/กลางวนั/-) 

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

06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   เดินทางกลบั เปลี่ยนน่ังรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี น า

ท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดียช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ
ไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ 
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  เจดียสู์ง377 ฟุตสูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มี

จุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตก
ลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ีมหาศาล ตกลง
มายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่
แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์
โดยแท้ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์
องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่
ค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป 

จากน้ัน  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ีวัดไจ้คะ
วาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด 
ปากกา ดนิสอไปบริจาคที่วัดแห่งนีไ้ด้ 

จากน้ัน น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
(KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุคน้และ
บูรณปฏิสังขรณเม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงั
ท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูท่ี้ไดรั้บค า
สรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ัง
ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 

 
 
 
 



 

 
MM BT MMR015 2D1N SL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

บ่าย  น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha)สร้างใน
ปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 
4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไป
ทางทิศเหนือ กบัพระพทุธเจา้ในอดีต สามพระองค์
คือพระพุทธเจา้มหากสัสปะ ทิศตะวนัตก)เล่ากนั
ว่าสร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่ง
และต่างให้สัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์ว้
ชัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนั
วา่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที น าท่าน นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang 

Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524ซ่ึงเป็นท่ี
เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่กง็ามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะ
ท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 
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จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนท่ีมีความ 

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

**ต้ังแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่นเวลาเดนิทางขากลบั ออกจากสนามบนิมิง
กาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

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

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ พม่า 2 วนั 1 คืน พกัอนิทร์แขวน บิน SL 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดีย่ว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
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✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดนิทาง 

✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่
วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

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

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดยีวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 
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• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดนิทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณท่ีีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
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➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


