
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัชีวิตแห่งศรทัธาสมัผสัชีวิตแห่งศรทัธา    

ยา่งก ุง้ ยา่งก ุง้ ––  หงสาวดี หงสาวดี ––  พระธาตอิุนทรแ์ขวนพระธาตอิุนทรแ์ขวน    

33  วนั 2วนั 2  คืนคืน  

โดย สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ โดย สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ ((PPGG)) 

เดินทางไดต้ัง้แต่ 6 มกราคม - 30 เมษายน 2561 

 

Highlight Trip 
 
➢ สกัการะ พระธาตอิุนทรแขวน  

➢ สกัการะ เจดียช์เวดากอง  

➢ ขอพร เทพทนัใจ..พระนอน
ตาหวาน 

➢ ชอ้ปป้ิงจใุจ ตลาดสกอ๊ต 

 



 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งก ุง้ – หงสาวดี - พระธาตอิุนทรแ์ขวน  

07.00 น. ตรวจบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอร์

เวยส์  หมายเหต ุ   เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสาร

ขึ้นเคร่ือง ผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอ่นเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

08.45 น. น าท่านออกเดินทางสู ่กรงุย่างกุง้ โดย เท่ียวบินท่ี PG701  

(มีบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) (เวลาท่ีพม่าจะชา้กว่าเมืองไทย 30 นาที) 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรงุยา่งก ุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเป็นท่ี

เรียบรอ้ย จะพบมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน คอยใหก้ารตอ้นรับท่านและคณะ  

 น าท่านเดินทางออกจากกรงุย่างกุง้ส ู่ เมืองหงสาวดี (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง เมืองหงสาวดี (Hansawadee) หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงเป็นเมือง

ท่ีมีประวัตศิาสตรท่ี์ยาวนาน ทัง้ทางดา้นพระพทุธศาสนา และประวัตศิาสตรช์าตพิมา่ 

เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

 น าท่าเดินทางสู่ เมืองไจโ้ถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่าน แม่น ้า

สะโตง แม่น า้ท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสบัยาวเกา้คืบ ยิงขา้มแม่น า้ถกูพระสรุกรร

มา แม่ทัพหนา้พม่า ทหารเอกของพระมหาอปุราชตายบนคอชา้งใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมงคร่ึง ก็จะถึง คิมปุ่ นแคม้ป์ เพ่ือท าการเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ า

เสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้นพระธาตอิุนทรแ์ขวนได )้ ใชเ้วลาเดินทางสักพัก ก็ถึงจดุหยดุรถ 

ส ูโ่รงแรมท่ีพกั เพื่อเก็บสมัภาระ เมื่อท่านไดเ้ก็บสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านและคณะขึ้นชม เจดียไ์จที้โย Kyaithiyo Pagoda (Golden Rock) พระธาตอิุนแขวน แปลว่า 

ก้อนหินทอง อยู่ส ูงจากระดับน ้าทะเล 

1,200 เมตร ลักษณ ะเป็น เจดีย์องค์

เล็กๆ สงูเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้น

หินกลมๆ ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่น

เหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทาง

ตก เพราะพระเกศาธาตศุักดิ์สิทธ์ิท่ีบรรจุ

อยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หิน

กอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเร่ือยไป 

ตามคติการบูชาพระธาตปุระจ าปีเกิด

ของชาวลา้นนา ใหถื้อเป็น พระธาตปีุเกิด

ของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้ใหท่้านไดอิ้สระตามอธัยาศยั สามารถข้ึนสกัการะ พระธาตอิุนแขวน ไดต้ลอดทัง้คืน 

 

 

 



 
 

 

วนัท่ีสอง พระธาตอิุนทรแ์ขวน – หงสาวดี - ยา่งก ุง้        

05.00 น อรณุสวัสดิ์ยามเชา้ (เจา้หนา้ท่ีนดัหมายที่บริเวณหนา้โรงแรมส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการใสบ่าตรพระธาตอิุน

แขวน) ส าหรบัอาหารท่ีจะใสบ่าตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ าหนา่ย ราคาอาหารประมาณ 

1,000–3,000 จา๊ต ดอกไมธ้ปูเทียน ประมาณ 300–500 จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศัย เวลาสมควร

น าท่านกลบัสูโ่รงแรม 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั ในบรรยากาศเยน็สบายยามเชา้ 

08.00 น.  น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองหงสาวดี ระหว่างท่านจะยงัคงไดเ้ห็นองคพ์ระธาตอิุนทรแ์ขวนอย่าง

ชดัเจน และเก็บไวเ้ป็นความประทบัใจ (ใชเ้วลาในการเดินทางสูเ่มืองหงสาวดี ประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง)  

10.30 น. เมื่อท่านเดินทางถึงเมืองหงสาวดี น าท่านเขา้ชมพระธาตท่ีุตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์

เก่าแก่คู่บ ้านคู่ เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักดิ์ สิท ธ์ิของพม่า พระธาตมุ เุตา 

(Shwemawdaw Pagoda) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ เป็นเจดียท่ี์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชเคยมาสักการะ เจดียอ์งคน์ี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้

อย่างกลมกลืน พระเจดียส์งู 377 ฟุต สงูกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจดุอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ

อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายังพื้นลา่งแต่

ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักดิ์-สิทธโ์ดยแท ้และ

สถานท่ีแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระ

กรรณ(ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญ

กอ่นขึน้ครองราชย ์    

จากนัน้เขา้ชม พระราชวงับเุรงนอง (Kanbawza Thardi Palace) 

พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นท่ีประทับ ของท่านผูท่ี้ไดร้ับค าสรรเสริญ

ว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และ พระนางสพุรรณกัลยา กับ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรงุศรี

อยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจบุัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและ

ต าหนกัตา่งๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร และความเขา้ใจ

ตามขอ้มลูของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีหอ้งบรรทม 

พระท่ีนัง่ผึ้ง และ พระท่ีนัง่สิงค ์(จ าลอง) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นท่ี

ระลึก 

เท่ียง      รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เจา้สวั มีน ้าพรกิปาราชอง พรอ้มก ุง้แม่น ้าเผา  

 น าท่านนมัสการ พระพทุธไสยาสนเ์ฉว่ตาเหลียว (Shew Thalyang Buddha) หรือ พระนอนยิ้ม

หวาน จัดเป็นพระนอนท่ีงามท่ีสดุในประเทศพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่

ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจีท่ีย่างกุง้ แตก็่งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซ่ึงจะเป็น

ลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย ภายในบริเวณของวัดมีของท่ีระลึกจ าหน่ายหลายชนิด ส่วน

ใหญ่จะเป็นงานฝีมือ ไมแ้กะสลกัฝีมือช่างหงสาวดี เช่น พระพทุธรปูแกะสลกัจากไมจ้ันทนห์อม กล่อง

ใสน่ามบตัร จานรองแกว้ และอ่ืนๆ อีกหลายชนดิ   



 
 

น าท่านชม เจดียไ์จปุ้้ น (Kyaik Pun Pagoda) หรอื พระพทุธรปูนัง่ 4 ทิศ สรา้งในปี 1476 กอ่เป็น

แกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง รอบๆ มีพระพทุธรปูนัง่สงู 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ แทนองค์

พระพทุธเจา้ทั้งสี่พระองคใ์นภทัรกปั เล่ากนัว่าสรา้งขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีนอ้งที่มีพทุธศรัทธาสงูส่งและตา่ง

ใหส้ัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลือกันว่าท าให้

พระพทุธรปูองคน์ัน้เกิดรอยรา้วขึน้ทนัที  

เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองย่างกุง้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง   

17.30 น. น าท่านขึ้นนมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค าคบูา้นคู่ 

เมืองประเทศพม่าอายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เพ่ือเสริมบารมีในสถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนไดก้ับจิต

วิญญาณของชาวย่างกุง้ และ ชาวพม่า สถานท่ีแห่งนี้มี ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพรกอ่นออก

รบ รอบพระเจดียม์ีประดิษฐก์รรมท่ีสวยงามอย่างนา่อศัจรรย ์พระเจดียน์ีไ้ดร้บัการบูรณะและตอ่เติม

โดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด ้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักย่ีสิบสามตันภายใน

ประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพทุธเจา้

องคก์่อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จ านวนมาก และยังมี

เพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอด บริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทกุชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็น

ส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล ้วนมี

ต านานและภมูิหลังความเป็นมา

ทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ท่ีอังกฤษ

พยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก

แม่น ้าย่างกุง้เสียก่อนอังกฤษกู้

เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า 

ช่วยกันกูข้ึ้นมาแขวนไว้ท่ีเดิมได ้

จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

สามัคคี ซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็น

ระฆงัศักดิ์สิทธ์ิ ใหต้ีระฆงั 3 ครั้ง

แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได ้

  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน  จากนัน้น าท่านส ู ่โรงแรมท่ีพกั 

 

วนัท่ีสาม ยา่งก ุง้ – กรงุเทพฯ   

เชา้ตร ู่   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านชม พระพทุธรปูหยกขาว (White jade Buddha) สรา้งจากหินหยกกอ้นใหญ่น ามาจากเมือง

มณัฑะเลย ์มีความงดงามย่ิง และ มีรอยพระพทุธบาทจ าลอง ใหท้่านไดส้กัการะ   และน าท่านเขา้ชม 

เจดียโ์บตะทาวน ์ (Bothatown Pagoda) เลา่กนัว่ามีพระสงฆแ์ปดรปูอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ของพระพทุธองคม์าประดิษฐานไว ้ณ ท่ีนี ้ ใหก้ าลงัทหารมาเฝ้าไว ้ แตเ่จดียอ์งคท่ี์เห็นปัจจบุนันัน้ เป็น

องคท่ี์สรา้งขึน้ใหม ่ เจดียอ์งคเ์ดิมนัน้ไดพ้งัทลายลงมาจากการท้ิงระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรใน ค.ศ. 

1943 ปรากฏว่าไดพ้บพระพทุธรปูทองค า เงนิ และส าริด อีกราว 700องค ์ และจารึกดินเผา อีก



 
 

จ านวนหนึง่ ปัจจบุนัไดน้ ามาจดัแสดงไวใ้หช้มบางสว่นเท่านัน้ เป็นนีเ้ป็นเจดียท์รงระฆงัสงู 40 เมตร 

ขา้งในกลวง มีงานประดบัดว้ยกระจกสีท่ีประณีตสวยงาม ผนงัดา้นในเจาะเป็นชอ่งคหูาเล็กๆ ไว้

ส าหรบันัง่สมาธิ ดา้นตวัวดัแยกออกมาใหท้่านไดส้กัการะ เทพทนัใจ เป็นเทพท่ีถือกนัว่าขอพรไดเ้ร็ว

ดัง่ใจ  

จากนั้นน าท่านสักการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 

Buddha) พระท่ีมีความสวยงามองคห์นึง่มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระ

บาทซอ้นกนัเป็นศิลปะที่แตกตา่งกบัไทย 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  น าท่านเดินเลือกชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดโบฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ 

เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น 

เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ 

เสื้อผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือสิ้นคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงิน

ดว้ย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน

นานาชาตมิิงกาลาดง 

18.20  น. เหินฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี PG704 

 (มีบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) 

20.15  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความอ่ิมบญุ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

อตัราค่าบรกิาร 

โรงแรม ช่วงเวลาการเดินทาง 

ราคาต่อท่าน (บาท)  

2 ท่าน 3-5 ท่าน 6-9 ท่าน พกัเด่ียว 

ยา่งก ุง้  

พกัท่ี  Hotel Yangon or   

Reno Hotel    

ไจโ้ถ่ (พระธาตอิุนทรแ์ขวน)  

พกัท่ี Kyaik Hto Hotel or 

 YOE YOE LAY   

หรอืเทียบเท่า   

6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 

*** ยกเวน้ 11-16 เมษายน 61*** 

 

24,000 22,000 20,900 3,900 

ยา่งก ุง้  

พกัท่ี  Taw win Garden  or  

Green Hill Hotel  

ไจโ้ถ่ (พระธาตอิุนทรแ์ขวน)  

พกัท่ี Kyaik Hto Hotel or 

 YOE YOE LAY   

หรอืเทียบเท่า  

6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 

*** ยกเวน้ 11-16 เมษายน 61*** 

 

25,000 23,000 22,000 5,000 

ยา่งก ุง้  

พกัท่ี  Chatrium or  

Kandawgyi Hotel 

ไจโ้ถ่ (พระธาตอิุนทรแ์ขวน)  

พกัท่ี Kyaik Hto Hotel or 

 YOE YOE LAY   

หรอืเทียบเท่า  

6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 

*** ยกเวน้ 11-16 เมษายน 61*** 

 

25,900 23,900 22,900 5,900 

หมายเหต ุ: เดินทางช่วงวนัท่ี 10-20เม.ย. ของทุกปี พระราชวงับเุรงนอง และตลาดสก็อตปิดท าการ 

***ราคาโรงแรมในทกุระดบัท่ีเสนอหรอืในระดบัเทียบเท่ากนั (เป็นการเสนอราคายงัไม่ไดท้ าการยืนยนัการจองใดๆ)  

ทางเราสามารถจะแจง้ยืนยนัโรงแรมไดห้ลงัจากท่ีไดท้ราบวนัเดินทางท่ีแน่นอน, ท าการจองและไดร้บัการตอบรบั 

จากทางโรงแรมเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ *** 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราน้ีรวม อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ กรงุเทพ-ย่างกุง้ 

โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์  

• ค่าที่พัก 2 คืน (2 ทา่น/หอ้ง) ตามรายการ พรอ้มอาหาร

เชา้  

• พาหนะน าเที่ยวตลอดรายการ โดยที่ขนาดของพาหนะนัน้ 

จะเป็นไปตามความเหมาะสม 

• รายการน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

(ภาษาไทย) พรอ้มค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบ ุหากมี

ค่าใชจ้า่ยในการเพ่ิมความสะดวกสบายสว่นบคุคลใน

ระหวา่งทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบ 

• ค่าอาหารกลางวนั 3 มือ้ และอาหารเย็น 2 มือ้ ณ 

รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

• ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการทอ่งเที่ยว 

• ค่าวีซ่าเขา้ประเทศพมา่ (กรณีชาวตา่งชาติ) 

หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และ

ฟิลิปปินส ์ไมต่อ้งย่ืนวีซ่า 

• ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมเติมจากรายการอาหาร 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการขา้งตน้ อาทิ ค่า

โทรศัพท ์ค่ามนิบิารภ์ายในหอ้ง ค่าน า้หนกัสมัภาระเกิน

ก าหนด ฯลฯ 

• ค่าภาษทีอ่งเที่ยว (หากมกีารเรียกเก็บ) 

• คา่หอ้งพกัเดี่ยวตามอตัรา 
• สินน า้ใจส าหรับมคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ และพนกังาน

สง่กระเป๋าที่โรงแรม  

• ค่าน ากลอ้งถ่ายรปูและกลอ้งวีดีโอเขา้สถานที่ทอ่งเที่ยว 

• ค่าประกนัสขุภาพสว่นบคุคล  

• หากช าระผา่นบัครเครดิตชารจ์ 2.5% และ American 

Express จะมกีารเรียกเก็บค่าธรรมเนยีม 3 % จากราคา

สทุธิ 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% , คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาอนัเน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

 อตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงนิ และอตัราการปรับราคาค่าเชือ้เพลิงตา่ง ๆ  

 การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ที่ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะเป็นการเหมาจา่ย

ทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษทั จะยึดถือความส าคัญของลกูคา้เป็นหลกั 

 ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การปฏิเสธออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การน าสิ่งของผดิกฎหมายเอกสาร

การเดินทางไมถ่กูตอ้งและความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  

 

เง่ือนไขการจอง 

1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดินทางไป-กลบั ภายในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560– 30 เมษายน 2561 เทา่นัน้  

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการก าหนดผูเ้ดินทางอย่างต า่ 2 ทา่น 

3. รายการขา้งตน้ตอ้งท าการส ารองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 21 วนั และช าระค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. รายการและราคาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างการเดินทางเทา่นัน้ อาจมกีารปรับเปลี่ยนไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งค่ามดัจ า และค่าบัตรโดยสารคืนไดไ้มว่า่กรณีๆ ทัง้สิ้น 

3. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพ และย่างกุง้ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง 

บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคื่นค่าใชจ้า่ยทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไมอ่ านวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการ

เดินทาง, งดการคืนค่าใชจ้่าย, งดการชดเชยในรปูแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทกุวิถีทางใหท้่านไดร้ับความพึงพอใจ

สงูสดุ* 

5. การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายการที่ก าหนดไว ้หากมกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมผูเ้ดินทาง
จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายนั้นในทันทีที่เกิดขึน้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังส าหรับค่าใชจ้่าย

พิเศษ 

6. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผูเ้ดินทางจะตอ้งยอมรับในเงื่อนไข
ดงักลา่ว 

7. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิฉะนัน้

ทางบริษทัฯ จะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น  

8. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้
แลว้ 

 

ขอ้ควรทราบ 

1. การท าความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของพม่าและไทย ทั้งที่สถานที่

ทอ่งเที่ยว รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะท าใหไ้ดร้ับอรรถรสของการเดินทางทอ่งเที่ยวมากย่ิงขึน้  

 

หมายเหต ุบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทวัรต์ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บา้นเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงนิบาท แต่ยังคงจะรักษา

มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออก

นอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ เนื่องจากผูเ้ดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง และความ

ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจของเจา้หนา้ที่สายการบิน , ตรวจคนเขา้เมือง, ศลุกากรหรืออ่ืนๆถือ

เป็นที่สดุ ทางบริษทัฯไมม่อี านาจใดๆในการขดัแยง้เพ่ือใหผ้ลเป็นอย่างอื่น 

 


