
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สกัการะพระธาตุอินทรแ์ขวน ณ เมืองไจโ้ท (1 ใน 5 สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 

 สกัการะเจดียช์เวมอดอว ์ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 

 นมสัการ เจดียช์เวดากอง ณ เมืองยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 

 ขอพรใหธุ้รกิจการงาน คา้ขายเจริญรุ่งเรือง กบัพระสุริยนัจนัทรา 

 ขอพรเทพกระซิบและเทพทนัใจ ที่เจดียโ์บตะทาวน ์

 บริการเลานจข์องสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลบั 

 รวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถแลว้ 
 

 

แถมฟรี!!! หมวก พดั และถุงผา้สุดเก๋ 

พกัโรงแรมดี อรอ่ยเด็ดกบัเมนูอาหารซีฟู๊ด!! 
 

บนิตรงเชยีงใหม!่! ยา่งกุง้ 
หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 



 

 ก าหนดการเดินทาง:  
 

วนัที่ 17 - 19 ธ.ค. 60  18,900.- 

วนัที่ 23 - 25 ธ.ค. 60 (วนัคริสตม์าส) 19,900.- 

วนัที่ 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 (เทศการปีใหม่) 21,900.- 

วนัที่ 18 – 20 ม.ค. 61 18,900.- 

วนัแรก     เชียงใหม่-ยา่งกุง้ - หงสาวดี -พระธาตอุินทรแ์ขวน 

10.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่อาคารผูโ้ดยสารขาออกโดยม ีคอยใหก้ารตอ้นรบั  

12.00 น. 

 

ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG723 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

เดินทาง 

 1.30 น. 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่  คิมปูนแคม้ป์ (เชิงเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทาง

ท่านจะเห็นแม่น ้าสะโตง ซ่ึงเป็นแม่น ้าท่ีมีความสมัพนัธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระ

แสงปืนขา้มแมน่ ้าท่ีกวา้งใหญ่น้ีไปตอ้งแม่ทพัพม่า จนไดร้บัชยัชนะ 

 ถึงคิมปูนแคม้ป์ หยุดพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึ้ นบนภูเขาไจก้โ์ท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (นัง่รถบรรทุกข้ึนไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจก้์

โทท่ีเป็นท่ีตั้งของพระธาตอิุนทรแ์ขวน) 

เดินทาง 

 3 ชม. 

 

 เชิญชมทศันียภาพงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบั พระธาตอิุนทรแ์ขวน (ซ่ึงอยูใ่กลท่ี้พกัมากใชเ้วลาเดินเพียง 10 

นาที)พระธาตุอินทรแ์ขวน ตั้งอยู่ท่ีเมืองไจโ้ท อ าเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา 

เหนือระดบัน ้าทะเล 3,615 ฟุต มีลกัษณะเด่นเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นหน้าผาสูงชนัอย่าง

หมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี

ชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ   และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ (สุนัข) ท่ีคนเกิดปีน้ีตอ้งไปนมสัการสกัการะ

ครั้งหน่ึงในชีวิต 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมที่พกั   

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

โรงแรม : YOE YOEHOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

 หลงัอาหารเยน็เชิญท่านไปสกัการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตอิุนทรแ์ขวน ซ่ึง

เป็น นักพรตท่ีมีความศักด์ิสิทธ์อีกแห่งหน่ึง ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ

สกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จโ้ท  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว  หรือกนัลม 

หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพื้ นท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืน  (แต่ประตู

 



 

เหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ี เป็นท่ีมา

และแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรม เร่ือง “เจา้จนัท์

ผมหอม   นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน” 

วนัที่สอง   อินทรแ์ขวน - หงสาวดี - วดัไจค้ะวาย - เจดียช์เวมอวด์อว ์- พระราชวงั 

                บุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว - ยา่งกุง้ - เจดียช์เวดากอง   

เชา้ตรู ่ เชิญท่านสกัการะ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทรแ์ขวน ท่านจะพบกบับรรยากาศ

ยามเชา้ท่ีสดช่ืน ทิวทศัน์งดงาม ความศรทัธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา 

ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยู่ไดอ้ยา่งไร โดย

ไม่ลม้หรือหล่นลงมาการท่ีกอ้นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพนัปี โดยเฉพาะเมื่อมองจาก

ดา้นล่างขึ้ นไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็น

อศัจรรยเ์จดีย ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

07.00 น. 
เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดีตามเสน้ทางเดิม 

เดินทาง 

3 ชม. 

 น าท่านตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ท่ี วัดไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้ 

 

 น าท่านสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์เจดียน้ี์เป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 

1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ ซ่ึงครั้งก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย ์ในสมยัโบราณ

กาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ ยงั

เคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครั้ง ท าใหป้ลียอดของเจดียอ์งคน้ี์หักพงัลงมา 

แต่ดว้ยความศรัทธาท่ีชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน้ี์ จึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึ้ นมาใหม่ในปีพ.ศ.

2497 ดว้ยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกท่ีสรา้งสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอด

ท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไหวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งค์

ปัจจุบนั  ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์

หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ขึ้ นไป 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวดี  (กุง้แม่น ้ายา่งคนละ 1 ตวั)  

 จากน้ันน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง

และใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ซ่ึงพระราชวงัเดิมน้ันเคยเป็นท่ีประทบัของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยงัทรงพระเยาวแ์ละถูกจบัเป็นตวัประกนั มีการคน้พบเสาและก าแพง

เดิมท่ีถูกฝังอยูใ่นดิน รฐับาลพม่าจึงไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับุเรงนองขึ้ นมาใหม่ โดยถอดแบบ

จากของเดิม ซ่ึงพระต าหนักท่ีประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ามท่ีดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบ

 



 

สถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่าม

ทั้งภายนอกและภายใน 

 น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร 

สูง 17 เมตร สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลักษณะ

งดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั 

ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดท่ีสวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองคน้ี์ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็น

เพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอน

องคน้ี์ จากน้ันในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทอง

ใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามในปัจจุบนั   อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั 

ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพื้ นเมือง ผา้พิมพเ์ป็นรูปต่างๆ   

 

 
จากนั้นเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เดินทาง 

1.30 น. 

 จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค า

ท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม 

นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรมั 

โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องค าแทตี้เป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์ว ้รอบ ว่ากนัว่าทองค าท่ีใชใ้นการก่อสรา้งและ

ซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆ

ฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดีย์

ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

ของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย ณ 

ท่ีแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถง

ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ท่ีเรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายใน

ประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต 

อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

ก่อนถึงจุดอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดียช์เวดากอง น าทุกท่านเขา้สกัการะ พระสุริยนัจนัทรา เป็นศาล

เล็กๆ ลักษณะโดดเด่นท่ีจัว่หลังคามีรูปนกยูงและกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหวข้อพรเกี่ยวกบัธุระกิจ

ค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง แม้กระทัง่รายการดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหว้ขอพร ยัง

ยนืยนัตว้ยตนเองเลยว่า พระสุริยนั-จนัทรา มีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เสิรฟ์ทุกทา่นดว้ย เมนูอาหาร Sea Food  



 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

โรงแรม : VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL/BEST WESTERN GREEN HILL  

หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัที่สาม  ยา่งกุง้ - เจดียโ์บตะทาวน ์- พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี- วดัพระหินอ่อน 

               ชา้งเผือก - เชียงใหม่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

07.00 น. น าท่านนมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดียโ์บ

ตะทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอื่นๆ 

เมื่อเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่างใกลชิ้ด  นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายใน

บริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั

ท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวติัว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครั้งเมื่อพม่าตกเป็น

อาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จาก

ระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถูกจดัแสดงท่ี

พิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นตัโบโบย ีหรือ เทพทนัใจ ซ่ึงชาวพมา่

รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือว่าเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากน้ันน า

ท่าน สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาว

พม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว  การบูชาน้ันจะต้องกระซิบขอพรท่ีขา้งหูเบาๆ และบูชาด้วย

มะพร้าว  กล้วยนากท่ีเขาจัดไวเ้ป็นชุดแล้ว นอกจากน้ียังนิยมบูชาด้วยน ้ านม และขา้วตอก รวมทั้ง

ดอกไม ้ ซ่ึงมกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ท่ีคนพม่านิยมใชบู้ชาพระกนัทัว่ไป  

 

 หลังจากน้ันน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและ

ดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่าท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันลว้นเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  

ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตก

มงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

 

 ชม วดัพระหินออ่น ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่า  

น าท่านชม ชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัถูกตอ้งตาม  

คชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ 

 

 สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบินยา่งกุง้ เพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่  

13.40 น. ออกเดินทางกลบัเชียงใหม่โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG724 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

15.35 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ  

 

**หมายหมายเหต ุ: 

- รายการน้ีรวมคา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถเรียบรอ้ยแลว้  



 

- รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมคัคเุทศก,์ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 

ท่าน 

เด็กมีเตยีง

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

เด็กไม่มี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 17 - 19 ธ.ค. 60 18,900.- ไม่มีราคาเด็ก 3,500.- 

วนัที่ 23 - 25 ธ.ค. 60  (วนัคริสตม์าส) 19,900.- ไม่มีราคาเด็ก 3,500.- 

วนัที่ 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 60 (เทศกาลปีใหม่) 21,900.- ไม่มีราคาเด็ก 3,500.- 

วนัที่ 18 – 20 ม.ค. 61 18,900.- ไม่มีราคาเด็ก 3,500.- 

 

หมายเหตุ : ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง

ไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

อตัราแลกเปล่ียน โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั** 

 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทั้ง 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  

1.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม่สามารถ

ควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 

14 วนัก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

***ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะ

ไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

2. ประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 



 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20กก. 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

7. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

8. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

9. ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวน  

10. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

11. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  

12. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

13. ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทาง

บริษัทได ้**  

14. เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

15. เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

16. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

17. [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

18. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

19. [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ(มินิบาร,์ น ้าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, 

ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า30ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน

,  ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ

เดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 810 

บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนังสือ

เดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วีซ่า 

4. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 

5. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน 

6. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรบัผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

9. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของ มคัคุเทศก)์ 

10. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

11. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการของมคัคเุทศก)์ 

12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และ ภาษี ณ ที่จา่ย 3 % 

 



 

เง่ือนไขการจอง 

วางเงินมดัจ  าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เทา่นั้น หากในคณะของท่าน

มีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนัในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่านและ/

หรือผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 

(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหายสูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

อุบติัเหตุสุดวิสยับางประการเช่นการนัดหยุดงาน,ภยัธรรมชาติ,การจลาจลต่างๆเป็นตน้ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่                                                  

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารยืน่วีซ่าใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต า่กว่า 7วนัท าการ)  

2. เน่ืองจากการยื่นวีซ่าเป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเท่ียวควรเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีบริษัทฯก าหนดและควรเตรียม

เอกสารใหท้นัทีในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบเพื่อประโยชน์ในการขออนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูตฯ 

3. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดินทางไดท้างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่ากรุ๊ป และท่าน

จะตอ้งไปด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเองท่ีสถานทูต น้ันๆ   

4. การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มี 

การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอื่นท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดัจ า

ตัว๋ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถ

เดินทางได ้



 

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่าย

บางส่วนท่ีเกิดขึ้ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก

เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้ นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้ นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทางหรืออาจออกเดินทางแบบไม่มีหวัหน้าทวัร ์

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ     ออก

ตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้

ท่ีนัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและ



 

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 


