
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพทุธศาสนิกชนชาวพมา่ ณ พระธาตุอินทรแ์ขวน 

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจนแ์ห่งเมืองหงสาวดี 

ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต 

เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุง้มังกร และกุ้งแมน่  าเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท พักบนอินทร์แขวน 1 คืน 

เดินทางเดือน เมษายน – กันยายน 2560 

โดยสายการบิน AIR ASIA 
                                      



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - หงสาวด ี– วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง 

-  พระธาตุอินทร์แขวน (น่ังรถถึงยอดเขา)           

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน  

แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

07.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเท่ียวบิน FD251 

08.00 น. ถึงสนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ 

น าท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวด ีซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชั่วโมง น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยัง วัดไจ้คะวาย เพ่ือท าบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ 

สามเณร จ านวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว ส าหรับอาหารทาง

ชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถน าไปได้ตามก าลั ง

ศรัทธา) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นน า

ท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้คือ ถ้วย ชาม ส าหรับใส่

อาหาร  สมุด และ  เครื่องเขียน ส าหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)  

จากนั้นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 

จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของ

พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณ

ของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น  าเผาคนละ1ตัว) 

น าท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระ

มหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหง

สาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบ

พิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ        บูรพกษัตริย์  ไม่ว่าจะเป็น

กษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อ

ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง

ประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้  

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูน

แคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพ่ือเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหก

ล้อเพ่ือขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้

ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง 

พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้

เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก  พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลา

ใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหม่ินเหม่  ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบ

เหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชน



 

 

ชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร์ ที่แต่ง

วรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 

พักที ่ โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค่ าเชิญ

ท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ

นมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว 

หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพ้ืนที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิด

ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น  

วันท่ีสอง ไจ้ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน) – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง           

พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง           

05.00 น.  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ       

มีชุดจ าหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลังวันหรือจ านวนอายุ 

นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์

ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไป

ก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์น าไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์

เจดีย์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร

มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่ส าคัญในหงสาวดี  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น  าเผาคนละ1ตัว) 

น าท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็น

พระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยัง

สามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปัก

พ้ืนเมือง ผ้าพ้ืนเมือง                     

น าชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มี

พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วย

สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์

ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) 

พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่

สาวพ่ีน้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะ

กับบุรุษเพศ  



 

 

น าท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 

ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม 

พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท

ซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐาน

พระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามมีขนาด

ความยาวขององค์ 70 เมตร น าท่านชม มหา

เจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 

ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้าง

บนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและ

ชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดย

กล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจ านวนมหาศาลกว่า

ทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก  

(สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือ

เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

เย็น  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ IBIS HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า 

วันท่ีสาม เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ-เทพกระซิบ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก 

- กรุงเทพฯ                                                              

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือรับ

พระเกศาธาตุก่อนที่น าไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อ

พระเกศาธาตุได้  ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้น ามา

ประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์



 

 

แห่งนี้ได้ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมี

ความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้า

ไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองค าให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้

ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้น าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามา

ถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความ

เคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา   

จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึก

มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 

น าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ าหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่า

เป็นช่างฝีมือดีที่สุดของพม่า น าชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอด

ทั้งตัวจ านวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง   

17.30 น. เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี FD254  

19.25 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

------------------------------------------------------ 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท าการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาไม่

รวมต๋ัว 

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

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

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

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

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

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

23 – 25 เมษายน 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 พฤษภาคม 2560 14,900 14,900 14,900 4,000 10,900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 – 25 กรกฎาคม 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 สิงหาคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 8,900 

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด

จ าทั งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าต๋ัวเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้น

ค่าภาษีน  ามันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ : เมื่อออกต๋ัวแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย               

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการ

จ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อน

การจองทัวร์ทุกครั ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



 

 

ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      

ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,000 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน  

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   



 

 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวี

ซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  

ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ



 

 

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่านั้น  

2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

3. iATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ นไปบนเครื่องบินดังนี  

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง

ได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

4.ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 

 

 

 

  


