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นมสัการ 3 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธิ์ 
พระมหาเจดียช์เวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทรแ์ขวน 

พกับนพระธาตุอินทรแ์ขวน 1 คืน ท่านสามารถข้ึนลงนมัสการองคพ์ระธาตุไดท้ั้งคืน 
 

 



RGN-SM01-SL                                                                                          UPDATE 13 NOV 19 
 
 
 
 

2                                                                                                                                                                   **ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน** 
 

ก าหนดการเดินทาง เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 
ตารางการเดินทาง 

วนัที่ 1 
ดอนเมือง – ย่างกุง้ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - หงสาวดี – พระธาตุมุเตา –  
พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้) 

L-D 

วนัที่ 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์ –  

เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – ดอนเมือง 
B-L 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 
 
 

 
04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซ่ึงมีเจา้หน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร  
06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

 

วันแรก ดอนเมือง – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง - หงสาวดี – พระธาตุมุเตา –  
                  พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้) 
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07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเมียนม่าร ์
ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ 

ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้
รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 
2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดา
ดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดีย์ชเวดากอง
เป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้ง
ดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับ
ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะ
น ามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท้่านชมแสงของอญัมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคัญ
ของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้
ธูปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล 
นอกจากน้ีรอบองคเ์จดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็
ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
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เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญ
โบราณที่ย่ิงใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) น าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลาง
เมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์  และ
สามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองย่ิงข้ึนไป) ซ่ึงเจดีย์น้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ช
เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนัก
ที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร า่ลือถึงความ
ศักดิ์-สิทธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ท่ีพระเจา้หงสาลิ้ นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ
ราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์นับเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่
พงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท้ี่มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั 

วันเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่ีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมัง กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั  

โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ อหงั วันทามิ 
ตุระโต อหงั วันทามิ ธาตุโย อหงั วันทามิ สพัพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลวา่ชัยชนะและความสาเร็จ *** 
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จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานที่
ส าคญัทางประวตัิศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่า
ไล่ตามหลังมาซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้
พระแสงปืนต้นคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็น
เช่นน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้ มปูน
แคม้ป์ เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่น (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะ
สามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ให้ท่านสัมผัสกับ
ประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
บนกระเชา้ท่านจะไดส้มัผสักับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **
หมายเหตุ กรณีที่กระเชา้ปิดท าการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม
ได้ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกล้อแทน และขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทุกกรณี 
จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ที่พกั ใหท้่านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศัย น าท่านนมสัการ เจดียไ์จท้ีโย 
หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน กอ้นหินสีทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 
5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก 
เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ ท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุล
เร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถ้ือเป็นพระธาตุปีเกิด
ของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 
ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิ
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หรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบัสุภาพบุรุษที่เขา้ไปปิดทอง
องค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได้ท่าน
สามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 
 
 
 
 

**หมายเหตุ** แนะน าใหท้่านใช้กระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้ง
ลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 
 จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับ
อากาศ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) จากน้ันน าท่าน
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ
ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ที่มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถ
เลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที่ระลึก  

 
 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 
รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ
ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วย
กระเบื้ องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ 

วันสอง พระธาตุอินทรแ์ขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– 
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสกอ๊ต – ดอนเมือง 

                  ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 
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พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) 
เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ให้
เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 
1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาท่ีตั้งใจไว ้น าท่านขา้มฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ ยะ” ตามต านาน
กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์น
เมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไป
กระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 
 

จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยัง
เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี
หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณี หยก 
ผา้ทอ เสื้ อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือสิ้ นคา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย 
ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
19.35 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทับใจในบริการ 
 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกับวันเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวกั้บทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทริป(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง 
(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

01-02 ม.ค. 63 7,555 บาท 1,900 บาท 
05-06 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
12-13 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
19-20 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
26-27 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

09-10 ก.พ. 63 7,555 บาท 1,900 บาท 

16-17 ก.พ. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

23-24 ก.พ. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

08-09 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

15-16 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

22-23 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

29-30 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

05-06 เม.ย. 63 7,555 บาท 1,900 บาท 

19-20 เม.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

26-27 เม.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

10-11 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

17-18 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

24-25 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

31พ.ค.-01มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

07-08 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

14-15 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

21-22 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 

28-29 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท 
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 
อตัราน้ีรวม 

 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่าที่พกัระดบั 3 ดาว 1 คืน บนพระธาตุอินทรแ์ขวน  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้งตอ้งช าระค่าพกัเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ก าหนด) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกรเป๋าไม่เกิน 10 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ // ถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 
✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกนัภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบตัิเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 500 ,000  บาท (คุ ้มครอง ผู ้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู ้เอา
ประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่
กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คุม้ครอง) วงเงินคุ ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า  **อาหารเป็นพิษ
เท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
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 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ่้ายต่างๆอันสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบัติภัยทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจ
คนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

▪ รายการทัวร์นี้ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ท าการจอง 
มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี ยกเวน้ใน กรณี
เจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว่้าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะ
ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ  จะยึดถือผลประโยชน์ 
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
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▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย
และพม่า 

▪ ส าหรับ ผู ้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู ้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่ อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิด
สนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความ
ผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน หรือ
เวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผู้
เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่
จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน 
ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออก
เดินทางในกรุป๊นั้น 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฎิ
เสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากท่ีท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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