
 

 

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อนิทร์แขวน 

พระธาตุอนิทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อนัศักดิ์สิทธิ์

 

วันแรก   กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง-หงสาฯ-ชเวมอดอว์-พระราชวงับุเรงนอง-พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมค่ากระเช้าขึน้) 

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 7 เคาว์
เตอร์ N  สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M) ซ่ึงมีเจา้หน้าที่บริษทัพาโนราม่า  ทราแวล คอยอ านวย
ความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง สายการบินไทยเมียนม่าร์แอร์เวย์  โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 
11.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง  เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นที่

เมียนม่าร์ ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีต
เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ่และอายมุากกว่า 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

13.00 น. น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่

คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า 

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียหั์กซ่ึงชาวมอญและชาวพม่า

เช่ือกนัว่าเป็นจุดที่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์



 

 

องคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 

ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อ

ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตก

กระจายออกไป เป็นที่ร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หง

สาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้น

ครองราชย ์ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์

องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

15.00 น. น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi 

Palace)ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จาก

ซากป รัก หักพังที่ ย ังหลง เหลื ออยู่  ท า ใ ห้สั น นิษฐานได้ ว่ า

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ี่

ไดรั้บค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของพระ

นางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็น

เชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงั

แห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้าง

จ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก

พงศาวดาร 

จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองไจ้โท ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กที่

ขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตงสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ซ่ึงในอดีต

ขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก

ทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุป

ราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่า

ตามมาทนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไป

แลว้พระองค์ไดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตงสมเด็จ

พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง 

กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใชยิ้งสุรกรรมาตายบนคอช้าง



 

 

น้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเคร่ือง

ราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็น

จุดส าหรับท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระ

ธาตุอินทร์แขวนได้)ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  

พิเศษสุด น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับ

บรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน  

*หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะ

เปลี่ยนเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 

จากนั้น น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda 

(Golden Rock) แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,200 

เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นหิน

กลมๆ ที่ตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่

มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ได้

อย่างสมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือ

เป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการ

พระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะได้สมดั่ง

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไป

ปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ 

**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

19.00 น. ถวายน ้าปานะ//รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหล็กทีเ่ปิด

ส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอ

เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่นั้นมีความเยน็มาก 

จากนั้น  เขา้สู่พกัที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTELระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่าจากนั้น

ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 



 

 

วันที่สอง  พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ้ปุ่ น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอธัยาศัย ส าหรับท่านที่ต้องการใส่บาตร, ท าบุญที่พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมน้ีไม่

บงัคบั)ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 

จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั ** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิม้ปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้

ปรับอากาศ 

จากนั้น  น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha) ซ่ึงบูรณะเมื่อ 

พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทบันั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบดว้ย 

องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจา้ (หันพระพกัตร์ไปทางทิศ

เหนือ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้า โกนาค

มโน (ทิศใต)้ 2. พระพุทธเจา้ กกุสันโธ (ทิศตะวนัออก) 3. พระพุทธเจ้า 

มหากัสสะปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับ

พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้ง

แวะ กบับุรุษเพศจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัว่าท าให้

พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทนัที 

จากนั้น  น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ใน

ปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และ

เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือก

หา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและ

ยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก 

11.00 น. ถวายภตัตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

12.00 น. น าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้   



 

 

จากนั้น น าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon 

Pagoda)เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิม

ของเมืองย่างกุ ้ง )  แห่งลุ่มน ้ าอิ ระวดี  เจดีย์ทองค า

คู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี 

มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 

ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน 

มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาด้วย

เพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากอง

เป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งส่ีทิศจะมีวิหาร

โถงสร้างดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐาน

พระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชา

เจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้ง

นั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทกัษณัรอบองค์เจดีย ์จากนั้นให้ท่านชม

แสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สี

เหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ (สถานที่ส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุด

ที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เว

ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

17.00 น. ถวายน ้าปานะ // รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

18.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั Vintage Luxury Yacht Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระชิบ-ตลาดสก๊อต-พระหินอ่อน-กรุงเทพฯ 

07.00 น. ถวายภตัตาหารเชา้ // รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านกราบนมสัการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที่พระสงฆอ์ินเดีย 8รูป 
ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ 
ประดบัดว้ยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย์ 
น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการ

สักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือ

ของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะ

กบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ 

เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การ

บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

12.30 น. น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปหยกสีขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในห้องกระจก มีชาว
พม่าจ านวนมากพากนันัง่กราบไหว ้และนัง่ท าสมาธิอยูต่รงนั้น น่ีคือพระพุทธรูปที่แกะสลกัขึ้นดว้ยหิน
อ่อนที่น ามาจากมณัฑะเลย ์ที่มีน ้ าหนักถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต   เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในพม่า แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย ์โดยเที่ยวบินที่ 8M311 

18.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
อัตราค่าบริการ 
อัตรานี้รวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียนม่า แอร์เวย์ 
✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัมาตรฐาน ระดบั 3 ดาว 
✓ ค่าระวางน ้าหนกั 15 กิโลกรัม 
✓ ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 
✓ ค่ากระเชา้ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น และ คนขบัรถทอ้งถิ่น 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ ่ากว่า 6 ปี 
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์ / ส่วนใน
กรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกว่า 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) ( 
อัตรานี้ไม่รวม   

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถ้ือพาสปอร์ตต่างชาติ   

 

เดินทางขั้นต ่า 20 ท่าน ราคาต่อท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน   (ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป) 14,500.- 

พักเดี๋ยวจ่ายเพ่ิม 2,500.- 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

▪ กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท  และส าเนาพาสปอร์ต ที่นัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น  
▪ ช าระค่าทวัร์ทั้งหมดท่านละ 9,500 บาท ก่อนเดินทาง 1 เดือน  

กรณียกเลกิ 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าห้องพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ือง ย่ืน

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจ้งไดว่้าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กบัการ
พิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

หมายเหตุ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนา้ทวัร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
▪ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 



 

 

และมีหน้าที่เหลอืไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


