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วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีไจ๊เข้า-เทพทนัใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทนัใจ 

 เทพกระซิบ- เจดย์ีสุเล-พระมหาเจดย์ีชเวดกอง -ย่างกุ้ง     (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                           

04.30น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชั�น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6 

 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน SL200 

**ตั�งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มีนาคม 63 ทางสายการบนิมีการปรับเปลี�ยนเวลาเดนิทางขาไป โดยออกจากสนามบนิ

ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ�นที�เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) 

จากนั�น นาํท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า(KyaikKhauk Pagoda)ซึ�งเป็นเจดียที์�เก่าแก่อีกแห่งหนึ�งของพม่าถือเป็นเจดีย์

คู่บา้นคู่เมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ�งเป็นหัวหน้าของ

เทพทันใจในย่างกุ้งที�ไหนที�สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาต

ที�นี�ก่อนที�สําคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที�นี� ทั� ง

เรื�องงาน เงินและความสําเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี�เป็นเทพทันใจที�ใหญ่

ที�สุดในย่างกุ้ง 

จากนั�น เดินทางสู่  เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ� งอยู่ ห่างจากย่างกุ้งประมาณ45

กิโลเมตรเมื�อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ� ง

เมืองนี� เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั�งแต่ในสมยั นายพล



 

 

3 | 07MM2617_BT-MMR014_SL พม่า 9 สิ�งศักดิ�สทิธิ� 2D1N  OCT-ARP 

 

ฟิลิป เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ�นสุดเมื�อปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซาก

กาํแพงสไตลล์ูซิตาเนียนบาโรก ตั�งอยูริ่มฝั�งแม่นํ�าย่างกุ้งที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ�าอิระวดี นาํท่านนั�งเรือแจว ชม ๒.พระ

เจดีย์เยเลพญา(KyaikHwawWun Pagoda)พระปางมารวิชัยอ ันงดงามบนเกาะกลางนํ� าอายุนับพนัปี เป็นที�

สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี�ไม่วา่นํ�าจะขึ�นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนันํ� าท่วมได้ ที�บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นําท่าน

ไหว้สักการะเพื�อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที�เป็นที�นับถือของชาวพม่าสามารถซื�ออาหารเลี�ยงปลาดุกตัว 

ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที�ว่ายวนเวยีนให้เห็นครีบหลังที�โผล่เหนือผิวนํ�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาสมควร   นําท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้าํมาเมื�อ 2,000ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี� ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี�ประดบัดว้ยกระเบื�องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิ 

หลายจุดในองคพ์ระเจดีย์นาํท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิ� สิทธิ� ของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปปั�นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพื�อขอสิ�งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ

มะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื�นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั�นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท

หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอ

พรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั�นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ�วชี�ของนัตโบโบยีแค่นี�ท่านก็จะสมตาม
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ความปรารถนาที�ขอไว้จากนั�นนําท่านข้ามฝั�งไปอีกฟากหนึ�งของถนนเพื�อสักการะ เทพกระซิบซึ�งมีนามวา่“อะ

มาดอว์เมี�ยะ”ตามตาํนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่

ยอมกินเนื�อสัตวจ์นเมื�อสิ�นชีวติไปกลายเป็นนตัซึ� งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ�งการขอพรเทพกระซิบ

ต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี�กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชา

ด้วยนํ�านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น  นาํท่านเขา้ชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั�งอยู่ใจ

กลางเมืองย่างกุ้ง เป็นเจดียท์รงแปดเหลี�ยม สีเหลือง

ทองอร่าม ภายในองค์เจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดียแ์ห่งนี�  ยงัมีเทพทนัใจ

องค์ที�โตที�สุด ที�ชาวพม่านบัถือมากที�สุด และเชื�อ

กนัว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานให้อย่าง

รวดเร็ว 

เย็น นาํท่านชมและนมสัการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(ShwedagonPagod)พ ร ะ เ จ ดี ย์ ท อ ง คํ า

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองย่างกุ้ง 

มหาเจดียท์ี�ใหญ่ที�สุดในพม่าสถานที�แห่งนี�มี ลานอธิษฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนํา

ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื�อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล

นอกจากนี�รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวนัเกิดประดิษฐานทั�งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ�า

พระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์� ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองค์

เจดีย์ห่อหุ้มดว้ยแผ่นทองคาํทั�งหมดนํ� าหนักยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

จาํนวนแปดเส้นและเครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั�งสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย 
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และอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี�

ทิศซึ�งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั�นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ�นที�รวมกนัขึ�น

เป็นส่วนหนึ�งของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทั�งสิ�นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไป

แต่เกิดพลดัตกแม่นํ�าย่างกุ้งเสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ�นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักู้ขึ�นมาแขวนไวท้ี�เดมิไดจ้งึถอื

เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิ� สิทธิ� ใหต้ีระฆงั 3ครั� งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้

ดั�งตอ้งการจากนั�นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกัน

ออกไป 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

  ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

 ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

   *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที�แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอิ�มกับชาชูชิ สุกี�หม้อไฟและซูชิ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ 

จากนั�น  นําท่านเข้าสู่ที�พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวPARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

วันเกดิ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั�น พญานาค 
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วนัที�สอง ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทําพธิคีรอบเศียร – เจดย์ีไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดย์ีเมียตซอนินเนอืง –  

 ตลาดสกอ็ต          (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั�น ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้างครั�งเมื�อปี

พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า 

เพื�อใช้เป็นสถานที�ช ําระพระไตรปิฎกครั� งที�  6ในช่วง

ระหวา่งปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพื�อให้บงัเกิดสันติสุข

แก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานที�ใชใ้นการประชุมสงฆ์โลกเมื�อ

เ ดื อน ธั นวาค ม  พ .ศ .  2 547  ที� ผ่ าน มาที�สํ า คัญ เ ป็ น ที�

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั�งพระธาตุของพระ

สารีบุตรและพระโมคลานะ โดยนาํพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมทําพิธีอันศักดิ� สิทธิ�ครอบเศียร ครอบเกล้า 

ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื�อความเป็นสิริมงคล ซึ� งมีความเชื�อวา่ “หากท่านใดไดท้าํพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่าน

นั�นจะหมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั�นยงัมีพระมหามุนีจาํลอง (สิ�งศักดิ� สิทธิ�  1 ใน 5 ของ

พม่าองค์จริงอยู่ที�มัณฑะเลย์) 

** หมายเหตุ  การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 20 

ท่านขึ�นไปถงึจะทําพธิีได้ ** 

จากนั�น เดินทางสู่๗.เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda)ตั�งอยู่เมือง

ย่างกุ้ง สร้างขึ�นเมื�อพุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย์ ตีรี�ตาํมาดอก้า 

แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและพระธาตุส่วน

อื�นๆ 32 องค์เป็นชื�อภาษามอญวา่ “ไจ ๊อะแส่น” ไจ ๊แปลวา่ พระ

ธาตุอะแส่น แปลวา่ พระอรหนัต์แปลรวม“พระธาตุสร้างในการนาํของพระอรหนัต์”ส่วนเส้นเกศาธาตุและพระธาตุ 

ที�เหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10สถานที�ประจุบนั พม่าเลยมาเรียกออกเสียงสําเนียงพม่าว่า “ไจก๊ะสาน”จาก
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ชื�อมอญ“ไจอ๊ะแส่น” พระธาตุอายุต ั�งแต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกวา่ปี

แลว้  ตอน ย่างกุง้ กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู่ ยกัษ์สองพี�น้อง ชื�อ “นองดอ 

องค์พี� และ “นยีดอ”องค์น้อง รับหน้าที� เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ที�บรรจุใน

พระธาตุไว.้ เผื�อไม่ให้มีการขโมยแล้วเอาไปที�อื�น แล้วจะมีเจ้าที� ที�เฝ้าดูแล

สถานที�ไว ้เพื�อไม่ใหมี้การโกง ตามประวติัแล้ว คนพม่า เลยมีความเชื�อว่า ถ้ามี

คดีต่างๆที�ต้องประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพื�อความยุติธรรม

และชนะคดีแล้ว กับยักษ์สองพี�น้องให้มาดูแล และอย่าให้สิ�งไม่ดีต่างๆ เข้ามา

ขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหว้สักการะขอพรในเรื�องคดี

ความต่าง  ๆ
จากนั�น นาํท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้ มีชื�อเสียงและอํานาจในยุคกง

บาว ท่านมีความศรัทธามาก  โดยสร้างมากว่า 170 ปีEain Tawแปลว่า บ้าน ที�พักYarแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกัน 

(ร่องรอยของบ้านที�พัก)ตามประวตัิแล้ว คนพม่ามีความเชื�อว่า สถานที� พื�นที� ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนนั�นซึ�งจะได้

เป็นเจ้าของ เลยมาขอเรื�องบ้าน ที�ดิน ที�จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที�ดูแลปกป้องรักษา

สถานที�ด้วย สามารถไปกลับท่าน ให้ท่านประทานที�อยู่อาศัยที�คู่ควรกับตนขอในเรื�องที�อยู่ ที�ดิน อสังหาริมทรัพย์ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง(Myat Saw NyiNaung)ตามประวตัิเล่าว่าพ่อค้า ตุมะนะ สองพี�น้อง มาทาํการค้าขายที�

ท่าเรือ จี�หมิ�นด่าย แลว้ศรัทธาที�จะสร้างวดัให้แก่พระสงฆ์ในสมยัยุคองักฤษครองพม่า สองพี�น้องเอาเงินกําไล มา

สร้างวดั สร้างเจดียส์ององค์ สร้างศาลาใหพ้ระพุทธรูปมานอ่องหมื�นสะจ่าชิ�นซึ� งมีการกราบไหวม้าตั�งแต่กษตัริย์

พม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มีความเชื�อว่า พ่อค้าที�มาจากหลากหลายสถานที�จะมากราบไหว้ เพื�อที�จะชนะทุกๆอย่าง

ในการดําเนินธุรกิจปัจจุบัน พ่อค้าและคนพม่ารวมทั�งผู้มีอํานาจในพม่า จะมาทําบุญขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอ

พรเทพ ที�เฝ้าดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ ใกล้กับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยหีน่องวดัแห่งนี� อายุประมาณ 160ปีแล้ว แต่ก็

ยังมีการงทําบุญ สร้างวัดเพิ�ม ดูแลไว้ถึงปัจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่า.ขอพรในเรื�องชนะใน

เรื�องภยันตรายต่างๆ 
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จากนั�น  ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้าง

ขึ�นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้ที�จาํหน่ายใน

ตลาดแห่งนี�มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญั

มณี หยก เสื� อผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซื�อสิ�นค้าหรืออัญมณีที�มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั� ง 

เนื�องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที�ยวบินที� SL207 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**ตั�งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มีนาคม 63 ทางสายการบนิมีการปรับเปลี�ยนเวลาเดนิทางขากลับ ออกจากสนามบนิมิง

กาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถงึสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
.............................................................................................................................. 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์เมยีนมาร์ สักการะ 9 สิ�งศักดิ�สิทธิ� บิน SLพกั5 ดาว 
เริ�มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

03 พ.ย.62 04 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

10 พ.ย.62 11 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

17 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

24 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

01 ธ.ค.62 02 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

04 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

11 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

18 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

22 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

29 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

05 ม.ค.63 06 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
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12 ม.ค.63 13 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 ม.ค.63 20 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 ม.ค.63 27 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

02 ก.พ.63 03 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

09 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

16 ก.พ.63 17 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

01 ม.ีค.63 02 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

15 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

22 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

29 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

19 เม.ย.63 20 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 เม.ย.63 27 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินชั�นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว 

 ที�พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลกูทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ�งจะมีผลบังคับใช้ตั�งแต่

วันที� 11 สิงหาคม 2558 ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ�มอีก

ท่านละ 1,000 บาท ** 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วัน มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน 
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กรณยีกเลกิ: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั�งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทัวร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

กรณเีจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงนิทุกกรณี 

เงื�อนไขอื�นๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ� ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที�บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ�นไป)เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้ เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ�นไปจึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทัวร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั� งก่อนทําการออกตั�ว 

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

รายละเอียดเพิ�มเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน

ทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ�งลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตใุน

รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัุตเิหตุที�เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลี�ยน

ชื�อได้ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 
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** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 


