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ขอเสนอโปรแกรมน ำเท่ียวประเทศพม่ำ   เยือนดินแดนแห่งศำสนำ และ อำรยธรรม 

สมัผสัแรงแห่งศรทัธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากบั 3 มหาบูชาสถานพระธาตอุินทรแ์ขวน 

พระเจดียช์เวดากอง พระเจดียช์เวมอดอว ์ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซิบ ณ เจดียโ์บตะทาวน ์

สกัการะเจดียก์ลางน ้า นมสัการพระนอนตาหวาน ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดสกอ๊ต  

เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง สลดักุง้มงักร และกุง้แม่น ้าเผา 

 

     โปรแกรมทวัรพ์ิเศษ 

➢ สกัการะพระธาตุอินทรแ์ขวน 

➢ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเจดียช์เวดากอง 

➢ ขอพรพระเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี 

➢ นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง 

พระพุทธรปูนอนท่ีสวยงามในแบบของมอญ 

     เมนูพิเศษ 

➢ เป็ดปักก่ิง 

➢ สลดักุง้มงักร 

➢ กุง้แม่น ้าเผา 

➢ อาหารพ้ืนเมืองพม่า 

➢ น ้าด่ืมทุกวนั วนัละ 2 ขวดผา้เยน็ 

ทวัรพ์มา่ : รหสั RGN185  
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ไฟลบ์นิเชา้ กลบั เที่ยง  8M336 BKK-RGN 10.40-11.25 // 8M331 RGN-BKK 16.30-18.15 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิการบนิเมียนมารแ์อรเ์วย ์

รายละเอยีดการเดินทา 

วนัแรก      กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-เจดียไ์จปุ๊่ น-พระะเจดียช์เว มอดอว-์พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

                                                                                 (-/เที่ยงเยน็) 

08.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6-7         

เคาเตอร ์N สายการบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์ เจา้หน้าท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวก 

10.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่  8M336 

               (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  

11.25 น.    เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองหงสาวดี อยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 

ก.ม. จากน้ันน าท่านชม เจดียไ์จปุ่๊น บูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ

นัง่โดยรอบทั้ง 4 น าท่านสกัการะ พระะเจดียช์เว มอดอว ์หรือพระธาตุมุเตา ซ่ึงเป็น

เจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดี  สญัลกัษณ์ยืนยนัความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ้ึง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดค้นและ

บรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าใหส้นันิษฐาน

ไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนองปัจจุบันการขุดคน้

ยงัไม่เสร็จสิสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นไดว้่า บริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่

เพียงใด น าท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอินทรแ์ขวน  ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าสะโตง 

สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวร  ก าลงัรวบรวม

คนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระ

มหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทนัท่ีริม

ฝัง่แม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึก

ขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกันท่ีริมฝั่งแม่น ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระ

แสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพ

ของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทัพ กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบน

คอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง" นับเป็นพระแสง 

อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

➢ นมสัการเจดียเ์ยเลพญา เมืองสิเรียม 

➢ ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองตลาดสกอ๊ต หรือ ตลาด

โบโจก๊ 
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พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ตอ้งเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน) 

เม่ือถึงยอดดอยแลว้พาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอัน

สวยงามของสองขา้งทางพรอ้มสมัผัสความเย็นซ่ึงจะค่อยๆ เย็นขึ้ นเร่ือยๆ เดินทางจนถึง

ท่ีพกั  

ค า่ บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารเยน็  เชิญท่านไป

สกัการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ

สกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จเ้ท่ียว  ควรเตรยีม 

เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแตป่ระตู

เหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  22.00 น. เท่านั้น   พระธาตอุินทรแ์ขวนน้ี

นบัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรง

บนัดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทรท่ี์แต่งวรรณกรรม เรือ่ง “ 

เจา้จนัทรผ์มหอม นิราศพระธาตอุินทรแ์ขวน ”  

     พกัที่ YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAITHOO HOTEL 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สอง พระธาตุอนิทรแ์ขวน - หงสาวดี-เจดียช์เวมอดอว-์พระราชวงับุเรงนอง- พระพทุธ
ไสยาสน์ชเวตาเลยีว-พระมหาเจดียช์เวดากอง      (เชา้เที่ยงเยน็) 

05.00 น.     เชิญท่านสกัการะ  พระธาตอุินทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั ใส่บาตรพระสงฆ ์

ท่านจะพบกบับรรยากาศยามเชา้ท่ีสดชื่น ทิวทศัน์งดงาม ความศรทัธาของ

พุทธศาสนิกชนชาวพม่า สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภเูขา ถ่ายภาพและชมทศันียภาพรอบ 

ๆ พระธาตุ พิสจูน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่น

ลงมา การท่ีกอ้นหินสีทองวางหม่ินเหม่บนหนา้ผามานานนับพนัปี โดยเฉพาะเม่ือมอง

จากดา้นล่างขึ้ นไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลาง

อากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์ ไหวข้อพรเทพเจา้ทนัใจ เพื่อความเป็นศิริมงคล ท าบุญ

ประจ าวนัเกิด (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะผูช้ายเท่านั้น) ชาวพม่ามีความเชื่อวา่องคพ์ระ

ธาตุน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 ของประเทศพม่า ถา้ใครไดข้ึ้นมากราบไหวค้รบ 3 ครั้ง 

จะพบแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ  

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.30 น. ออกเดินทางกลบั  ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถปรบัอากาศ พรอ้มน าท่านเดินทางสู่ 

กรุงหงสาวดี ไหวข้อพร  พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาว

พม่าและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า  มีความยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร สรา้ง

ขึ้ นโดยพระเจา้มินกะดีป่า ในปี ค.ศ.994  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (กุง้แม่น ้าเผ่า ท่านละ 1 ตวั) 
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บ่าย หลงัอาหารน าท่านสกัการะ จากน้ันเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้ ชม เจดียโ์ปตาทาวน ์สรา้ง

โดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้

ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึก

สมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์นมสัการ  พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่า

และชาวไทย 

17.30 น.  น าท่านชมและนมสัการ  พระมหาเจดียช์เวดากอง พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดียท์องแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิม

ของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ีแหง่น้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนอง

มาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เว

ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมี

พระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้า

พระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดร้บัการบรูณะและต่อเติมโดย

กษัตริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห์อ่หุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักยีสิ่บสามตนัภายใน

ประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของ

พระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ 

จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของ

วิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและ

สถาปัตยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภมิูหลงั

ความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่ง

กุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้ นภายหลงัชาวพม่า ชว่ยกนักูข้ึ้ นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึง

ถือเป็นสญัลกัษณแ์หง่ความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 ครั้ง

แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอด

ฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, 

สีแดง เป็นตน้ 

สรงน ้าสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิประจ  าวนัเกิดรอบองคเ์จดียช์เวดากอง 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ  

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ

กลางคืน 

พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมี

งา 

ชา้งไม่มี

งา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

สั้น 

พญานาค 
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 ปฐมัง กกุสนัธัง สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ กา

ระนัง ธาตุโย ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง 

อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหงั วันทามิ 

สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา  

               *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

 พกัที่ BEST WESTERN GREENHILL HOTEL// IBIT HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สาม    ย่างกุง้-สเิรยีม-เจดียเ์ยเลพญา-สกอ๊ตมารเ์กต็-พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ-ีกรุงเทพ  
                                                                              (เชา้เที่ยง/-)       

07.00 น.     บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เม่ือเดินทาง

ถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสใน

สมยัโบราณ ตั้งอยูริ่มฝัง่แม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  

น าท่านชม พระเจดียเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาว

สิเรียม ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับ

รอ้ย ๆ ตวัท่ีวา่ยวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิวน ้า เสร็จแลว้เดินทางกลบัยา่งกุง้  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ..สลดักุง้มงักร ,เป็ดปังก่ิง) 

น าท่านชม พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรอื พระตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ี

มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และ

พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี “สกอ๊ตมารเ์ก็ต”  (SCOTT 

MARKET) ซ่ึงสรา้งโดยชาวสก๊อตสมัยเม่ือครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

องักฤษ ท่านจะสามารถซ้ือหาของท่ีระลึกพ้ืนเมืองไดม้ากมายในราคาถูก เช่น ไม ้และ

งาชา้งแกะสลกั พระพุทธรปูไมห้อมแกะสลกั  แป้งทานาคา ผา้ปักพื้ นเมืองและเคร่ืองเงิน 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาต ิเมงกาลาดง  

16.30  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  สายการบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ 8M331 

  (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

18.15  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…..พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม. 

 
 
 



RGN185 - พมา่-ยา่งกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตอิุนทร์แขวน 3 วนั BY 8M                                                                                     6 

 
 
 
 
 
 
 

☺  ขอบพระคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร ☺ 
(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  10 ท่านข้ึนไป ) 

 

 

อตัราค่าบริการ 

เริม่เดินทาง 
กลบัจาก

เดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

6 ต.ค. 60 8 ต.ค. 60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

13 ต.ค. 60 15 ต.ค.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

27 ต.ค.60 29 ต.ค.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

24 พ.ย. 60 26 พ.ย.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

1 ธ.ค. 60 3 ธ.ค. 60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

8 ธ.ค. 60 10 ธ.ค. 60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค. 60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

29 ธ.ค. 60 31ธ.ค.60 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

19 ม.ค.61 21 ม.ค. 61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

26 ม.ค.61 28 ม.ค. 61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

2 ก.พ.61 4 ก.พ. 61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 
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9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 13,900.- 11,900.- 3,500.- 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 13,900.- 11,900.- 3,500.- 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 13,900.- 11,900.- 3,500.- 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 13,900.- 11,900.- 3,500.- 

9 มี.ค. 61 11 มี.ค.61 13,900.- 11,900.- 3,500.- 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

23 มี.ค. 61 25 มี.ค.61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

30 มี.ค. 61 1 เม.ย.61 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได…้…………………… 

1.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดินทาง      (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

2.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทาง  (มีหวัหน้าทวัร)์     

3.    คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 2 คืน 

ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน20 กก.                      

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ   มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 

100,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

     

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนักเกิน 20 กก.   

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 500.- ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร… 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย1เดือน พรอ้มช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน

การเดินทาง 15 วนั 

2. การยกเลิก  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 16 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 5,000 บาท 

2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์

2.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  
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3.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่าน้ันจึงไม่สามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

4.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 

5.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

หมายเหตุ… 

     1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

     2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม 

       ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ 

       หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่

รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได ้ 

       ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

     4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 

       เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่

บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั 

       ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม 

       สถานการณด์งักล่าว 

     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

       บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืน 

       เงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

     8.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนาม 

       โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

     9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 

และ ความผิดพลาดจากทางสาย 

       การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี 

       โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี

น ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ**** 

 

เมื่อทา่นไดท้ ารายการจองทวัร ์กบั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จากนัน้ เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 
เพือ่แจง้นดัวนั ช าระเงนิ โทร 02-7698141 ถงึ 43 ทา่นสามารถโอนเงนิผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ชือ่บญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี
 สาขายอ่ย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล ์บางกะปิ บรษิทั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-2-22986-8 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

