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รายละเอียดการเดินทาง 
 วันที่ 1     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน      
07.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์ N โดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS INT’L  (8M) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายบิน MYANMAR AIRWAYS INT’L เที่ยวบิน

ที่ 8M336  

11.00 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมือง

พะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุ

มากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทาง
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ประมาณ 1.45ชม.  น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่

คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระ

ธาตุ มุ เต า(ShweMordore)  ภ าย ในบ รรจุ พ ระ เกศ าธาตุ ข อ ง

พระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่า

เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่าง

ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต 

สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมา

เมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม

และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น

สถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ

ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ 

และสามารถน้าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิ ริมงคลซึ่งเปรียบ

เหมือนดั่งค ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ นไป น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ 

ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น ้าสะโตงสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูก

ทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตาม

กองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ า

ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสม

เด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบน

คอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมา

ตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง 

อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุ

อินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ มปูนแค้มป์ เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถ

ท้องถิ่นเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์

แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา พิเศษสุด น้าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า 

ขึ นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอัน

สวยงามอีกแบบของการขึ นชมพระธาตุอินแขวน จากนั้น น าชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระ

ธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก

ระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ 

ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุ อยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป 

ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปี

เกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุ

อินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผู้น้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนา

ทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค้าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้า

ไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้า

ไปปิดแทนได้) **หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส้าหรับ 1 คืน 

เพ่ือน้าติดตัวขึ นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระ

ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เร่ิมต้นที่ 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั งนี ขึ นอยู่

กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ 

ค่้า บริการอาหารค่้า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม  

พั กที่  KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, GOLDEN ROCK HOTEL ห รือ

เทียบเท่า จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตู

เหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือ
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ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotel 

จะขึ นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบเดียว) 

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-วัดพระไฝเล่ือนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนยิ มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบ

ตาทาวน์-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง (B/L/D)  

05.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส้าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน 

กิจกรรมนี ไม่ได้บังคับนะคะ ส้าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื อได้โดยจะมีร้านค้า

จ้าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต 

ท้าบุญตามอัธยาศัย  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

      น าท่านอ าลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับ

อากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี น าท่านเข้าชม วัดพระไฝเล่ือนไจ้ท์ปอลอ (kyaikpawlaw) เป็น

พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ ามาติดอยู่

ใกล้ๆวัด จากนั้นชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วปิดทององค์พระทั้งองค์ 

ต่อมาในต าแหน่งที่หางคิ้วได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดด าๆอยู่

ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ต าแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี้กันว่าพระไฝเลื่อน

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพ

นับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ พม่าองค์พระยาว 55 เมตร 

สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะ

วางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง

สินค้าพื นเมือง อาทิเช่น ไม้เกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ฯลฯ ตามอัธยาศัย จากนั้นน าชม เจดีย์

ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4ทิศ 

สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศ

เหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่า

สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่ว

ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งเผาท่านละ 1 ตัวใหญ่   

น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง จากนั้นน าท่านเดินทางกลับย่างกุ้งน า

ท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรม

ธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดีย์

แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง 

เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดใน

องค์พระเจดีย์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและ

ชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ง

ใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ

มะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะ

ชอบมาก จากนั นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ 

(แต่แนะน้าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอา

ไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้

จากนั นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ วชี ของนัตโบโบยีแค่นี ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่

ขอไว้ จากนั นน้าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า

“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา

อย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบ

ไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่า
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นิยมขอพรจากเทพองค์นี กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก 

ดอกไม้ และผลไม้  จากนั้นน าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon 

Pagoda)พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่ง

เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี มี 

ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน้าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ 

เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล

นอกจากนี รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ้าวันเกิดประดิษฐานทั งแปดทิศรวม 8องค์หากใคร

เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ้าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการ

บูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบ

สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขาร

ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวน

มากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่ง

ท าเปน็ศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่

รวมกันข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่

ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลัง

ชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่า

เป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ ชมแสงของอัญมณีที่

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้ าเงิน, 

สีส้ม, สีแดงเป็นต้น น าท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ที่เชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรือ

ศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้าได้ทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่อง

ธุรกิจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

  พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดบารม-ีกรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 

(KyaukHtatgyi Buddha)ห รือ  พ ระนอนตาห วาน  นมั สก าร

พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่

มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการวัด

งาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มีพระพุธรูปองค์ใหญ่มีความสูง

ประมาณตึกห้าขั้น  ทรงเครื่องกษัตริย์  เป็นพระที่สวยแปลกดูอลังการ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 

 แล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิต

อยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้ เมื่อน ามาวางบนมือ จะสามารถ

เคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุ

ไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์

พระอรหันต์ต่าง ๆพร้อมรับพระธาตุเพื่อน้ากลับไปบูชาเพื่อความ
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เป็นสิริมงคลฟรี!!  

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุ้ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน  MYANMAR AIRWAYS INT’L 

เที่ยวบินที่ 8M331 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

รายการท่องเที่ยวนี อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจ

ของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั งนั น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ  

และขึ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก  พักเดี่ยวเพิ่ม 

22-24 เม.ย.61 11,900 11,900 3,000 

25-27 พ.ค.61 11,900 11,900 3,000 

15-17 มิ.ย.61 12,900 12,900 3,000 

29 มิ.ย.-01 ก.ค.61 12,900 12,900 3,000 

อัตรานี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR 

AIRWAYS INT’L (8M) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

      (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั น) 

 ค่าระวางน้ าหนัก 30 กิโลกรัม 

 ค่ารถขึ้น-ลงพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย

อายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) 

วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษ

เท่านั น**) 

อัตรานี ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร,หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นส้าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา 
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เง่ือนไขการส้ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ้า พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ท่านควร

จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก

และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 

15วัน ก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

และพม่า 

 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ จ้านวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ้านวนผู้เดินทางต่้ากว่า 

8 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์

ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอด

การเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่้ากว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออก

เดินทางในกรุ๊ปนั น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมด 

หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  

 

 

 

 

 

ส้าคัญที่สุด!! 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า  
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** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่

ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 


