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โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ SL 
 
 

 
 

*** ราคานีย้งัไม่รวมทปิไกด์ท้องถิน่ และคนขบัรถ 400 บาท/ท่าน *** 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค้ะวาย–
เจดียช์เวมอร์ดอร์–พระราชวงับุเรงนอง –พระนอนช
เวตาเลียว–เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้-เจดียช์เวดากอง 

X กุ้งแม่น า้ย่าง อาหารไทย 

IBIT HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 4  

ดาว 

2 
พระนอนตาหวาน–เจดียโ์บตะทาวน์ (เทพทนัใจ) –  
ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต – วดับารมี - วดัพระหินอ่อน – 
ชา้งเผอืก  –  กรุงเทพฯ 

อาหารเช้า 
เป็ดปักกิง่+
สลดักุ้งมงักร 

X  

 

หมายเหต ุ: เดินทางช่วงวนัที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวงับุเรงนอง, ตลาดสก็อต, รา้นเป็ด

ปักก่ิงและสลดักุง้มงักร                ปิดท าการ (วนัปิดท าการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได)้ 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ยา่งกุง้ - หงสาวดี - วดัไจค้ะวาย - เจดียช์เวมอรด์อร ์-  

                    พระราชวงับุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว - ยา่งกุง้ - เจดียช์เวดากอง 

05.30 น. พรอ้มกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคานเ์ตอร ์ 

สายการบินไลออนแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสาร 

การเดินทางใหก้บัท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ ยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ SL200 

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (เมืองแห่งต านานหงสค์ู่) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม.) หงสาวดีหรือท่ีคนพม่าเรียกว่าเมือง "พะโค" ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง ในอดีตเคยเป็น

เมืองหลวงของพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่กลเ้มืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพม่า  

ต านานเมืองหงสาวด ีครั้งเม่ือ องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เสด็จมาโปรดสตัวต์ั้งแต่ครั้ง

ไฮไลท์.....ทวัร์เสริมบารมี 
1. สักการะ 2 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์  
2. ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองค า ที ่เจดีย์โบตาทาวน์ 

3. ช้อปป้ิงสินค้าพิน้มือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 

4. อิม่อร่อยกบักุ้งแม่น า้ย่าง เป็ดปักกิง่ สลดักุ้งมงักร และอาหารไทย 

5. พกัด ี4 ดาว 
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บริเวณน้ียงัเป็นทะเล ทอดพระเนตรเห็นหงสท์องป้องปีกกระท าสกัการะ จงึมีพุทธท านายวา่

อนาคตจะมีกษัตริยผ์ูท้รงธรรมมาตั้งเมืองท่ีเรืองโรจน์ดว้ยพุทธศาสนาท่ีน่ี จึงไดช้ื่อวา่ “หงสาวดี” 

หรือ “หานตาวดี” อนัเป็นค าตอบวา่เหตุใดสญัลกัษณข์องชนชาติมอญจึงเป็นหงส ์บางต าราวา่ 

หงสน้ั์นเป็นตวัผูแ้ละตวัเมียระหวา่งบินผ่านทะเล แลเห็นดินดอนเล็กๆพอใหร้่อนลงไปเกาะพกั

เหน่ือยได ้โดยตวัผูใ้หต้วัเมียเกาะหลงั ซ่ึงไดก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองหงสาวดีตราบจน

ปัจจุบนั 

 น าท่านตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ี วัดไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป 

ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่น้ีได ้ 

จากน้ันน าท่านสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์เจดียน้ี์เป็นสญัลกัษณ์แห่งความ

รุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยม

เรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงครั้ง

ก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย ์ในสมัย

โบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย 

และเม่ือครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบั

อยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ ยงัเคยผ่านการพงัทลาย

จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครั้ง ท าใหป้ลียอดของเจดียอ์งคน้ี์หกัพงัลงมา แต่ดว้ยความ

ศรทัธาท่ีชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน้ี์ จึงไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึ้ นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 

ดว้ยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกท่ีสรา้งสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลี

ยอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไหวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไป

กบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสามารถน าธูปไปค ้ากบั

ยอดของเจดียอ์งค์ท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่ง เรือง

ยิง่ขึ้ นไป 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (กุง้แม่น ้ายา่ง ท่านละ 1 ตวั) 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการ

ปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ซ่ึงพระราชวงัเดิมน้ันเคย

เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือครั้งยงัทรงพระเยาวแ์ละถูกจบัเป็นตวัประกนั มี

การคน้พบเสาและก าแพงเดิมท่ีถูกฝังอยูใ่นดิน รฐับาลพม่าจึงไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวงั

บุเรงนองขึ้ นมาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซ่ึงพระต าหนักท่ีประทบับรรทมสีทองเหลืองอร่าม

ท่ีดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่น

ดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน  

 น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 

เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจ มี

พุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยท่ีนิยม

วางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองค์มีภาพวาดท่ีสวยงาม เม่ือครั้งก่อนพระพุธรูปองค์น้ีถูก

ปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ืออังกฤษ
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สรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากน้ันในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราช

ก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามใน

ปัจจุบนั   อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม  ผา้ปักพ้ืนเมือง 

ผา้พิมพเ์ป็นรูปตา่งๆ  

 จากน้ันน าท่านชม เจดียไ์จปุ่๊น ซ่ึงมีอายุมากกวา่ 500 

ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะ

เป็นพระพุทธรูปปางประทับนัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ท่ีมี

ความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ 

ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศ

ใต)้, พระกกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ี

อุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษ

เพศ ซ่ึงมีพระพุทธรูปองคห์น่ึงไดเ้กิดพงัทลายและไดมี้การบูรณะใหม่ท าใหพ้ระพุทธรูปองค์น้ีมี

ลกัษณะสวยงามแตกต่างไปจากองคอ่ื์นๆ  

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงยา่งกุง้ 

 น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าท่ี

งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด 

ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น ้ าหนักถึง 

1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทตี้เป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค า

ท่ีใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ใน

ธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มี

ซุม้ประตส่ีูดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระ

มหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปี

มะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติ

พากันสักการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

อย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง

ปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ท่ีเรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระ

ประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

ที่พกั IBIT HOTEL  (ยา่งกุง้) หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
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วนัที่สอง      พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดียโ์บตะทาวน ์ (เทพทนัใจ) – ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – วดั

บารมี – วดัพระหินอ่อน  - ชา้งเผือก – ดอนเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัจากน้ันน าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุด

และดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ีบริเวณ

พระบาทมีภาพวาดรปูสรรพส่ิง อนัลว้นเป็นม่ิง

มงคลสงูสุด  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร

ขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้ม

ดว้ยรปูอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท

มีลกัษณะซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

 น าท่านนมสัการ เจดียโ์บตะทาวน ์ ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้ง

เจดียโ์บตะทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะ

น าไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอ่ืนๆ เม่ือเดินเขา้

ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลช้ิด  

นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธ

รูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรปูปาง

มารวิชยัท่ีมีลกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวติัวา่เคยประดิษฐาน

อยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครั้งเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคม

องักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตั

ตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่ม

พระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรปูองคน้ี์ถูก

จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมือ

จะเป็นรปูป้ัน นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซ่ึงชาวพม่ารวมถึง

ชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ีเชื่อวา่เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักก่ิง + สลดักุง้มงักร) 

 จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซ่ึงสรา้งเม่ือครั้งพม่ายงัคงเป็น

อาณานิคมของประเทศองักฤษ ใหท่้านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกพื้ นเมืองมากมายใน

ราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลกั พระพุทธรปูไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้ นเมือง เคร่ืองเงิน 

ไขมุ่ก และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทุกวนัจนัทร)์ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัพระบารมี หรอื วดับารมี วดัเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเชื่อ

วา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได ้อีกทั้งได้

ชื่อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย ไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา พระสารี

บุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์างๆ เชิญสกัการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสมัมาพุทธเจา้กสัสปะ 

ซ่ึงเป็นพระพุทธเจา้องคท่ี์สามในกปัป์น้ี พรอ้มชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตุน้ีดว้ยพุทธานุ
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** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อน

ท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ** 

หมายเหต ุ : ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** มีบริการน ้าดื่มวนัละ 2 ขวด พรอ้มผา้เยน็วนัละ 2 ผืน ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

พม่า ไหวพ้ระ 9 วดั เสรมิบารมี 

ยา่งกุง้ หงสาวดี 2 วนั 1 คืน SL 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ  

2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตยีง

พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

มกราคม 2561 

08-09 / 11-12 / 15-16 /18-

19 / 22-23 / 25-26 / 29-30 

มกราคม 2561 

 

6,999.- 

 

6,999.- 

 

6,999.- 

 

1,500.- 

กุมภาพนันธ ์2561 

01-02 / 05-06 / 08-09 /12-

13 / 15-16 / 19-20 / 22-23 

/26-27 กุมภาพนัธ ์2561 

6,999.- 6,999.- 6,999.- 1,500.- 

มีนาคม 2561 

05-06 / 08-09 / 12-13 /15-

16 / 19-20 / 22-23 / 26-27 
6,999.- 6,999.- 6,999.- 1,500.- 

ภาพทรงขยบัพระองคไ์ป-มาไดท้ั้งในน ้าและบนบก และเป็นพิพิธภณัฑพ์ระธาตุใหญ่ท่ีสุดในพม่า 

 น าท่านชม วดัพระหินอ่อน  ซ่ึงเป็นพระพุทธรปูท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่า 

น าท่านชม ชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัถูกตอ้งตาม  

คชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินยา่งกุง้ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

19.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลออนแอร ์เที่ยวบินที่ SL207 

21.25 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พรอ้มด้วยความ

ประทบัใจ 
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/29-30 มีนาคม 2561 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ี
ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง  

6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัพระสงฆเ์ดินทางท่องเท่ียวเพียงล าพงัโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปดว้ย  
 

อตัราบริการน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณี

มีความ 

ประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ้า่ยท่ีทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Lion Air, Bangkok Airways) และไม่

เกิน 30 กก. (Nok Air) 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลูเพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
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ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิเชน่ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ(มินิบาร,์ น ้าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร ์

ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ

บินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่ามี

ค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน่วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาใน

การยืน่วีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดินทางไทย กมัพูชา ลาว เวียดนาม และ

ฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วีซ่า 

4. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 

5. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรบัผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

8. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

9. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและทิปพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ท่าน) ทิปหวัหนา้ทวัร ์

(ตามความประทบัใจ) 

10.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %           

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินค่าทวัร ์6,999 บาท 

(ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น) หากตอ้งยืน่วีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าให้

เรียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควร

จดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าท่ี

พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 

 

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

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 6,999 บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่าน

แลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้

คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ

เสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัท

ฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่

สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  

และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่า

ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั

ค่าบริการยืน่วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดขึ้ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่

คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวี

ซ่า หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึน

แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของ

เจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ 

เรือ่งตัว๋เครือ่งบินและทีน่ัง่บนเครือ่งบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือน

วนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและ

การจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 
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2. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่

จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 

3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรง

ตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

รวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 

ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

เรือ่งโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

อกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาตทิี่ไม่ไดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดินทาง (Passport)  

-ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

-หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถ่าย 

-รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 น้ิว จ  านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพ้ืีนหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน 

, สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขียนเบอรติ์ดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตรา

ประทบัใหแ้นบมาในเล่มพาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแลว้เกิดการสูญหายทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในทุกกรณี ** 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิด
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ประโยชน์สงูสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิด

จากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั

, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, 

การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถึงผูมี้อ านาจท า

การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซ่ึงอยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทาง

ถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ 

เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความ

คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่

คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยดึถือและ

ค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


