
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองอินเล.. ชมการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวหน่ึงเดียวในโลก 

ชมแปลงผกัลอยน้ํา...เป็นภมูิปัญญาในการทาํแปลงเกษตรลอยน้ํามาเป็นเวลานับรอ้ยปี 

ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบอินเล...ขอพรพระบวัเข็ม ท่ีวดัพองดออ ู

ชมความงามของ วดัชเวยนัเป สรา้งขึ้ นโดยเจา้ฟ้าไทใหญ่ 

เมืองยา่งกุง้...สกัการะมหาเจดียช์เวดากอง 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพม่า 

ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซิบ ณ เจดียโ์บตะทาวน์ 

 

 

 

 

 
 



 

ก าหนดวนัเดินทาง : มิถุนายน – กนัยายน 2562 
     

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน (1) – เจดียโ์บตาทาวน ์(2 : เทพทนัใจ-เทพ 

     กระซิบ) – เจดียก์าบาเอ (3) – ตลาดสก็อต – เจดียช์เวดากอง (4) 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F   

  สายการบินบางกอก แอรเ์วย ์เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

08.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองยา่งกุง้ โดยสายการบินบางกอก แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG - 701 

  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (1) 

09.40 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

    (เวลาทอ้งถ่ินที่พม่า ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที)  

  พระนอนตาหวาน : พระพุทธไสยาสน์แห่งเมอืง ย่างกุง้ มคีวามยาวกวา่ 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมี

ความงดงามที่สุดในประเทศพมา่ ทั้งพระพกัตรแ์ละขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแกว้สัง่ผลิตมาจากประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจวีรที่มคีวามพริ้ วไหวสมจริง ปลายสุดพระบาทของพระนอนองคน้ี์มลีวดลายลักษณะพิเศษ คือ 

ที่บริเวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพส่ิงอนัลว้นเป็นมิง่มงคลสูงสุด  

  เจดียก์าบาเอ : เจดียท์รงกลมที่มคีวามสูงและเสน้ผ่านศูนยก์ลางเท่ากนั (34 เมตร) สรา้งปี พ.ศ.2493-2495 ใน 

  สมยันายกฯ อูนุ (นายกรฐัมนตรีคนแรกของเมยีนมา) เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ในการชาํระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วง 

พ.ศ.2497-2499 ปัจจุบนัเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจา้ พระธาตุของพระโมคคลัลา (พระอคัรสาวกเบื้ องซา้ย) 

และพระสารีบุตร (พระอคัรสาวกเบื้ องขวา) โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยู่ในหอ้งจาํลองเหมอืนถํ้า

สตัตบรรณคูหาเมอืงราชคฤหป์ระเทศอินเดีย มคีวามเชื่อวา่ “หากท่านไใดไดท้าํพิธีมงคลบูชารบัพระธาตุทั้งสาม ทั้ง

ชีวติท่านน้ันจะหมดเคราะห์ตดักรรมและมโีชคดีตลอดไป” ภายในเจดียม์พีระมหามุนีจาํลอง (องคจ์ริงประดิษฐาน

ที่มณัฑะเลย)์ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริยซ์ึ่งสรา้งเสร็จปี พ.ศ.2496 นอกจากน้ีภายในบริเวณใกล้ๆ  กนัมตีน้โพธ์ิ  

  ที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาปลูกไว ้2 ตน้ ปีพ.ศ.250 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

   เจดียโ์บตาทาวน ์: แปลวา่เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพมา่ เพื่อขอพรเทพ

ทนัใจและเทพกระซิบ ตามตาํนานเล่าขานวา่เมือ่ราว 2,000 ปีก่อน พระเจา้โอกะลาปะ กษัตริยม์อญทรงบญัชาให ้

  นายทหารระดบัแมท่พัตั้งแถวถวายสกัการะแด่พระเกศาธาตุ  ที่อญัเชิญมาทางเรือและมาข้ึนฝัง่เมอืงตะเกิงหรือดากอง 

จงึสรา้งเจดียโ์บตาทาวน์ไวเ้ป็นที่ระลึกในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เสน้ มาบรรจุไว ้จงึเป็นหน่ึงในมหา

บูชาสถานของชาวมอญและพมา่เรื่อยมา ต่อมาเจดียโ์บตาทาวน์องคเ์ดิมไดถู้กผล 

  กระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาํใหพ้งัทลายลงมา ในระหวา่งการบูรณะไดค้น้พบ 

  ผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ  ต่อมาจงึไดส้รา้งเจดียอ์งค์ 

  ใหม ่แลว้นําพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแกว้ใส ประดิษฐาน ณ ใจกลาง 

  เจดีย ์และทาํช่องทางใหพุ้ทธศาสนิกชนเดินเขา้ไปดูและสกัการะบูชาไดอ้ย่างใกลช้ิด 

   เทพทนัใจ หรือนตัโบโบยี อยูท่ี่ศาลาริมน้ําดา้นขา้งของเจดียโ์บตาทาวน์ ชาวพมา่มี 

   ความเชื่อกนัวา่ ไมว่า่จะสรา้งเจดียใ์ดๆ ท่ีไหนก็ตาม จะตอ้งมีเทพคอยคุม้ครองดูแล 

   เจดีย ์ซ่ึงเจดียแ์ห่งน้ีก็มีเทพทนัใจคอยคุม้ครอง เชื่อกนัวา่จะทาํใหส้มปรารถนารวดเร็ว 

   ทนัใจ สมกบัคาํวา่ เทพทนัใจ นัน่เอง 

  วิธีขอพรจากเทพทนัใจ : จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการเรื่องของสกัการะอยูด่า้นหนา้ของวดั ประกอบดว้ย มะพรา้ว กลว้ย  

ใบชนะ ผา้คลอ้งคอ รม่ฉตัรกระดาษ ดอกไม ้พรอ้มทั้งธนบตัรจาํนวน 2 ใบ ใหม้ว้นธนบตัรเป็นรูปกรวยสอดไปในมือของ

เทพทนัใจ จากน้ันนําหนา้ผากของเราไปแตะชิดท่ีน้ิวช้ีของเทพทนัใจท่ีช้ีมาพรอ้มอธิษฐาน  ใหอ้ธิษฐานไดเ้พียงขอ้เดียว

เท่าน้ันถึงจะสมัฤทธ์ิผล เสร็จแลว้จึงดึงนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือเก็บไวเ้ป็นสิริมงคล  

จากน้ันเดินจบัรูปป้ันเทพทนัใจรอบๆ  รวมถึงจบัไมเ้ทา้ท่านดว้ย แลว้คนทาํพิธีจะให ้

ใบชนะแก่เรา และใหเ้รานําผา้ไปคลอ้งคอเทพทนัใจ เป็นอนัเสร็จพิธี 

    



 

เทพกระซิบ หรือเม๊ียะนานหน่วย อยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัเจดีย ์ตามตาํนานกล่าวไวว้า่  

   เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคท่ีมีความศรทัธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก  

   เชื่อวา่ถา้กระซิบขออะไรแลว้จะสมหวงัอีกดว้ย 

   วิธีขอพรจากเทพกระซิบ : จะบูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอกและผลไม ้และกระซิบเพ่ือขอพร 

   ท่าน ซ่ึงเม๊ียยะนานหน่วยน้ันถือไดว้า่เป็นเทพท่ีใหแ้ต่พรและความโชคดีแก่ทุกๆคนท่ีมาขอพร 

  ตลาดสกอ๊ต : เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพมา่ รวบรวมความหลากหลายของสินคา้ อาทิ อญัมณี, งานไมส้กั, ไมห้อม

แกะสลัก, งาชา้งแกะสลักและผา้ต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญ่ีปุ่ น, ภาพเขียนสีน้ําและสีน้ํามนัอนังดงาม อิสระใหท้่าน 

ไดเ้ลือกชมตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจดียช์เวดากอง : พระมหาเจดียคู่์บา้นคู่เมอืงพมา่ เป็นโบราณสถานของโลกซึ่งมอีายุมากกวา่ 2,500 ปี พระมหา

เจดีย ์แห่งน้ีตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจา้ ดา้นนอกน้ันหุม้แผ่นทอง

เอาไว ้มากกวา่ 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดียป์ระดบัดว้ยเพชร, พลอย, ทบัทิม, บุษราคมัและไพลิน อีกกวา่ 

8,000 เมด็ ซึ่งไมส่ามารถประเมนิค่าได ้ใหท้่านนมสัการ ณ จุด อธิฐานศกัด์ิสิทธ์ิพรอ้มใบไมท่ี้มคีวามหมายถึง “ชยั

ชนะและความส าเร็จ” ในบริเวณรอบเจดีย ์จะมพีระประจาํวนัเกิดตั้งอยู่ โดยแต่ละวนัจะมรีูปป้ันเป็นสญัลักษณ์ แต่ไม่

ตอ้งกลัววา่จะอ่านไมอ่อกเพราะมเีขียนชื่อวนักาํกบัไวท้ั้งภาษาพมา่และภาษาองักฤษ  ดงัน้ี 

วนัอาทิตย(์ตะน้ินกะหนู่เอเนะ) – มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันครุฑ  

วนัจนัทร ์(ตะน้ินลาเนะ) – มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันเสือ  

วนัองัคาร (เอ็งก่าเนะ) – มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันสิงห ์   

วนัพุธกลางวนั (บูดาหู)้ – มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันชา้งมีงา   

วนัพุธกลางคืน (ราหูเนะ) - มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันชา้งไมมี่งา 

วนัพฤหสับดี (จ่าฏ่าบเดเนะ) - มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันหนูใหญ่หางสั้น (คลา้ยอน้) 

วนัศุกร ์(เฏา้จ่าเนะ) – มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันหนูหางยาว  

วนัเสาร ์(เสน่หเ์นะ) - มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปป้ันพญานาค 

ดอกไมท้ี่นํามาถวายไหวพ้ระเจดีย ์ส่วนใหญ่ที่นํามาถวายจะเป็นดอกมหาหงส์ และใบหวา้ โดยดอกมหาหงสจ์ะมกีล่ิน

หอม และใบหวา้จะใชใ้นการอธิษฐานขอใหส้าํเร็จ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

         นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม TAW WIN GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่สองของการเดินทาง ยา่งกุง้ – อินเล (บินภายใน) –วดัชเวยนัเป (5) – ลอ่งทะเลสาบอินเล  

     วดัแมวกระโดด (6) - แปลงผกัลอยน ้า – วดัพองดออู (7 : พระบวัเข็ม)  

     ศูนยผ์า้ทอใยบวั 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมที่พกั (4)  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้ เพื่อเดินทางสู่เมอืงอินเล (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี  



 

00.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแฮโฮ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่ ........ 

00.00 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองอินเล  

  วดัชเวยนัเป : ตามตาํนานกล่าววา่ เมือ่รอ้ยกวา่ปีก่อนในเมอืงยองชเว เจา้ฟ้าไทใหญ่และเจา้หญิงไดแ้ข่งกันสรา้งเจดีย ์

เจา้หญิงชนะเพราะโกงดว้ยการสรา้งโครงไมใ้ผ่ จากน้ันใชเ้ส่ือหญา้คลุมแลว้ฉาบดว้ยปูนขาว  ภายหลังเจา้ฟ้ารูว้า่ถูก 

หลอกก็กริ้ วยิ่งนักเมือ่คิดไดจ้งึสรา้งเจดียห์ายโกรธ ขึ้ นที่วดัชเวยนัเปแห่งน้ี วดัแห่งน้ีเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณร 

ส่วนใหญ่แถบน้ัน หลายๆคนมาถ่านภาพพระเณรริมหน้าต่าง ท่ีีสาํคญัในการมาวดัน้ีอย่าลืมชมลายฉลุไมส้ะบดัไหวบน 

หลังคากุฎิที่งามราวกบัมชีีวติและชมเจดียว์หิารทางดา้นขวา  ซึ่งผนังแดงถูกเจาะช่องเป็นแนวเพื่อประดิษฐานพระ พุทธ

รูปประดบัประดาดว้ยภาพลายเสน้ของเจดียแ์ละผูค้น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

   

 

 

 

 

 

  แปลงผกัลอยน ้า : หมูบ่า้นผลิตบุหรี่พ้ืนเมอืงและสวนลอยน้ํา ที่ปลูกผกัมากมายเช่นพริก,ผกักาด,มะเขือเทศใน 

จาํนวนมากพอที่จะเล้ียงคนพมา่ทั้งประเทศได้ 

  วดัแมวกระโดด : ที่รวบรวมพระพุทธรูปสาํคญัๆไวเ้ป็นจาํนวนมากเป็นวดัที่ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน

ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถึง 654 ตน้สรา้งในปี (ค.ศ. 1205) สมยัพระเจา้มนิดงและชมแมวกระโดดลอดบ่วง  ซึ่งไดร้บั

การฝึกมาอย่างดีจากพระวดัน้ีเพื่อโชวใ์หนั้กท่องเที่ยวไดช้ม  

  วดัพองดออู : เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่เป็นท่ีเคารพของชาวอินคามากท่ีสุด เป็นท่ีประดิษฐานของพระพองดออู  

  หรือพระบวัเข็ม ทั้งหา้องค ์ตาํนานเล่าวา่พระบวัเข็มทั้งหา้น้ันสลักจากไมจ้นัทรห์อมที่พระเจา้อลองสิทธูไดร้บัจาก  นาง

ยกัษ์ษิณีตนหน่ึง ครั้นพระองคเ์สด็จผ่านมาที่ทะเลสาบอินเลแลว้ไดช้่วยลูกของนางยกัษ์จากการตกน้ํา หลังจากน้ัน 

พระองคใ์หช้่างแกะสลักไมจ้นัทรห์อมเป็นพระพุทธรูปองคเ์ล็กหา้องค ์แลว้สรา้งวดัเพื่อประดิษฐาน ต่อมาวดัแห่งน้ีได้  

โรยรา้งไปจนชาวอินทาไดอ้พยพเขา้มาจงึไดช้่วยกนับูรณะวดัแห่งน้ี แต่สามารถงมพระพุทธรูปขึ้ นมาไดเ้พียงส่ีองค ์เมือ่

สรา้งบุษบกเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไดแ้สดงปาฏิหาริยก์ลับมามหีา้องคด์งัเดิม  

 ศูนยผ์า้ทอใยบวั : เป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตสินคา้, เส้ือผา้, กระเป๋า ที่ทาํจากใยบวั 

เย็น        รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) 

  นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม MYNMAR TRESURE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่สามของการเดินทาง อินเล – ยา่งกุง้ (บินภายใน)– วดัพระเข้ียวแกว้ (8)– วดัพระหินอ่อน (9)- ยา่งกุง้  

     กรุงเทพฯ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมที่พกั (7)  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินแฮโฮ เพื่อเดินทางสู่เมอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี  

00.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองยา่งกุง้ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่ ........ 

00.00 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองยา่งกุง้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

 

 

 

 



 

 

   

  วดัพระเข้ียวแกว้จฬุามณี : มเีจดียท์ี่สวยเด่น ในสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างผุกามและยุคสมยัอื่นๆ เขา้

ดว้ยกนั รูปทรงแปดเหล่ืยมอนัแปลกตาของเจดียท์รงปราสาทประดบัปูนป้ันสวยงาม ที่ปลายยอดเจดียป์ระดบัทองคาํ

แทอ้ร่ามตา ภายในวหิารดูโอ่โถงโดยตรงการวหิารมบีุษบกสีทองแกะสลักลวดลายอย่างวจิติร มพีระเขี้ ยวแกว้จาํลอง

ประดิษฐานอยู่ ณ บุษบก 

  วดัพระหินอ่อน : แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศพมา่ในยุคใหม ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวที่สรา้ง

จากหินหยกสีขาว ซึ่งขุดพบที่รฐัยะไข่ลักษณะเป็นมนัวาว สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนักถึง 600 ตนั ที่พระหตัถ์

ดา้นขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ไดอ้ญัเชิญมาจากประเทศสิงคโปรแ์ละศรีลังกา ทาํใหม้คีวามเชื่อวา่หากไดม้โีอกาส

สกัการบูชาแลว้จะทาํใหเ้กิดสิริมงคลแก่ชีวติ นอกจากน้ียงัมพีระพุทธบาทสีขาวที่ทาํจากหินที่เหลือจากการสรา้งองค์

พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ดา้นหลังองคพ์ระดว้ย 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้ 

18.20 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG – 704 

  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (9) 

20.20 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 

 

อตัราค่าบริการ : Meng 1 

พม่า : ยา่งกุง้ – อินเล – ขอพร 9 วดั 

พกักลางน ้า   มลัดีฟ....พม่า 
3 วนั / 2 คืน (PG) 

Period ผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 

13 – 15 ก.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

20 – 22 ก.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

3 – 5 ส.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

17 – 19 ส.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

24 – 26 ส.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

7 – 9 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

14 – 16 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

21 – 23 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

28 – 30 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

 

 



 

***เง่ือนไขส าหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 16 ท่าน ข้ึนไป ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย) 

2. ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบิน ตอ้งทาํการจองพรอ้มหนา้พาสและเมื่อท่ีนัง่คอนเฟิรม์ ตอ้งทาํการจ่ายเงินค่าทวัร์ 

   เต็มจาํนวนทนัที และเมื่อออกตัว๋เครื่องบินแลว้ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อตัราค่าบริการรวม 

*ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ) ชั้นทศันาจรตามรายการ และ (ยา่งกุง้ – อินเล – ยา่งกุง้) บินภายใน 2 ครั้ง พรอ้ม

ภาษีสนามบินทุกแห่ง (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลง หรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 

*ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีท่านตอ้งการ เพ่ือความสะดวกสบายของตวัท่านเอง : Twin =   

  หอ้ง 2 เตียง : Double = หอ้ง 1 เตียงใหญ่ : Single = หอ้งเตียงเด่ียว : Triple = หอ้ง 3 เตียง : หากไมมี่การระบุ ทางบริษัทฯ ขออนุญาติ  

  จดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัท่าน 

*ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามท่ีระบุในรายการ (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไมส่ามารถคืนเงินได้) 

*ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

*ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไมเ่กิน 20 กิโลกรมั 

*ค่ามคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมี 

  การตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

*ดอกไมข้อพร ทั้ง 9 วดั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

*ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น, มคัคุเทศก ์(500 บาท / ผูโ้ดยสาร 1 ท่าน : เด็กจ่ายค่าทิปเท่ากบัผูใ้หญ)่   

*ค่าทาํหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ  

*ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีมีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คดิจากยอดบริการ  

*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพมา่ สาํหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศพมา่ มีค่าธรรมเนียม  

  1,600 บาท ต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาท ต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วนัทาํการ ยกเวน้หนังสือเดนิทางไทย,  

. กมัพูชา, ลาว, เวียดนามและฟิลิปปินส ์ไมต่อ้งยื่นขอวีซ่า  

 

เง่ือนไขการจอง  

1. มดัจาํท่านละ 8,000 บาท พรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหนา้หนังสือเดินทางมาท่ีบริษัทฯ 

2. สว่นท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 - 20 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วนั คิดค่าใชจ้่าย 50% เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกรณี 

 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง 

   บริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุ 

   ต่างๆ 



 

3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระไวแ้ลว้  

   ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง  

   หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

  เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม 

  สถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่า  

   บริการน้ันๆ 

8.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ  

   ของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ  

   ไมมี่การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ  

   ล่วงหนา้ 

***เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต  

ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 


