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วันแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทันใจ 
   เทพกระซิบ- เจดย์ีสุเล - พระมหาเจดย์ีชเวดกอง -ย่างกุ้ง (-/กลางวัน/เยน็)                                                                                                                            

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบนินกแอร์  ประตู 6 
Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD 4230 

 



 

-2- 

          

RYRK181044 

หมายเหต ุ สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกทีน่ั่งและNok Premium Seatบริการส าหรับลูกค้าทีม่ีความประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่ง

ติดกนัหรือเลือกทีน่ั่งได้ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบRandomไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้นั่งตดิกนัและ

ไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  * ต้องการลอ็คทีน่ั่งแถวหน้าNok Premium 

Seat 
 แถวที ่30-35 และ 44-45   ค่าบริการลอ็กทีน่ั่ง ขาละ 350 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลับ 700 บาท/ท่าน 
                                   ** กรุณาแจ้งพนักงานขายทกุคร้ังก่อนท าการจองค่ะ** 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เมยีนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

จากนั้น น าท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซ่ึงเป็น
เจดียท่ี์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าถือเป็นเจดียคู่์บ้านคู่เมืองสิเรียม
พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซ่ึงเป็นหัวหน้าของเทพทันใจใน
ย่างกุ้งที่ไหนที่สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นีก่้อนที่
ส าคญั ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที่นี ้ทั้งเร่ืองงาน 
เงินและความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี้เป็นเทพทันใจที่ใหญ่ที่สุดใน
ย่างกุ้ง 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ ้งประมาณ45 
กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมยัโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้
ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าย่างกุ ้งท่ี
เช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระ
ปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้ าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่ว่าน ้ าจะข้ึนสัก
เท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือ
พระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวน
เวยีนให้เห็นครีบหลงัที่โผล่เหนือผวิน า้ 
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ไดเ้วลาสมควร   น าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 

2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี 
และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 
และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ 
หลายจุดในองคพ์ระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาว
ไทย 
วธิีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นกใ็ห้เอาเงินจะเป็น  
ดอลล่า บาทหรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบ
ยสัีก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากนั้นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบ
ยแีค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ 
เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้
กนัมานานแลว้ซ่ึง 
การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก
เช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
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จากนั้น  น าท่านเขา้ชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั้งอยู่
ใจ 

กลางเมืองย่างกุ ้ง เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สี
เหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดียบ์รรจุเสน้พระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดียแ์ห่งน้ี 
ยงัมีเทพทันใจองค์ท่ีโตท่ีสุด ท่ีชาวพม่านับถือ
มากท่ีสุด และเช่ือกนัว่า ขออะไรจากท่าน ท่าน
จะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์องค าคู่บ้านคู่เมือง
ประเทศพม่าอายกุว่าสองพนัหา้ร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหา
เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่แห่งนี้ม ีลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน า
ดอกไม้ธูปเทยีน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมแีละสิรมงคล
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยังมพีระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกดิวันไหนกใ็ห้ไป
สรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลาย
รัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้จ  านวนแปดเสน้และเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวน
มากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลา
โถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วน
หน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไป



 

-5- 

          

RYRK181044 

แต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม
ไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐาน
ขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะ
ไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 

ค าไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
  วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 

  ปฐมงั กกุสันธัง สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธัสสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
       ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสัพพะทา อหัง วนัทาม ิสิระสา 
   *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เตม็อิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ สารพดั
หน้าในเครือโออชิิ 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ที่พกั**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวPARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่อง ย่างกุ้ง –เจดย์ีกาบาเอ ท าพธิีครอบเศียร – เจดย์ีไจ้กะส่าน – เจดย์ีเอ่งต่อหย่า – เจดย์ีเมียตซอนินเนือง –  
 ตลาดสกอ็ต        (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง 

คร้ังเม่ือปีพ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรี 
คนแรกของพม่า เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีช าระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพื่อให้บงัเกิดสันติ
สุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการประชุมสงฆโ์ลกเมื่อ

วนัเกดิ อาทิตย์ จนัทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผา่นมาท่ีส าคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของพระ
สารีบุตรและพระโมคลานะ โดยน าพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมท าพธิีอนัศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบ
เกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซ่ึงมีความเช่ือว่า “หากท่านใดไดท้ าพิธีมงคลบูชารับ
พระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยงัมีพระมหามุนีจ  าลอง (ส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่าองค์จริงอยู่ที่มณัฑะเลย์) 
** หมายเหตุ  การท าพธีิครอบเศียร คณะจ านวน 20 ท่านขึน้ไปถึงจะท าพธีิได้ ** 

จากนั้น เดินทางสู่๗.เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda)ตั้งอยู ่
เมืองยา่งกุง้ สร้างข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย ์ตีร่ีต  า 
มาดอกา้ แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสน้และพระ 
ธาตุส่วนอ่ืนๆ 32 องคเ์ป็นช่ือภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊  
แปลว่า พระธาตุอะแส่น แปลว่า พระอรหันต์แปลรวม
“พระ 
ธาตุสร้างในการน าของพระอรหนัต”์ส่วนเสน้เกศาธาตุและ 
พระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานท่ี.  
ประจุบนั พม่าเลยมาเรียกออกเสียงส าเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะ
สาน”จากช่ือมอญ“ไจ๊อะแส่น” พระธาตุอายุตั้ งแต่สร้าง
มาถึงประจุบนั มี สองฟันกว่าปีแลว้  ตอน ยา่งกุง้ กลายเป็น
เมืองร้าง ไม่มีใครอยู่ ยกัษ์สองพี่น้อง ช่ือ “นองดอ องค์พี่ 
และ “นยีดอ”องค์น้อง รับหน้าท่ี เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ 
ท่ีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผือ่ไม่ใหม้ีการขโมยแลว้เอาไปท่ีอ่ืน 
แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้าดูแลสถานท่ีไว ้เพื่อไม่ให้มีการโกง ตาม
ประวัตแิล้ว คนพม่า เลยมีความเช่ือว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ที่ต้อง
ประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพ่ือความยุติธรรมและชนะคดีแล้ว กับยักษ์สองพี่น้องให้มา
ดูแล และอย่าให้ส่ิงไม่ดีต่างๆ เข้ามาขวางในการยุตธิรรมของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหว้สักการะขอพรในเร่ือง
คดีความต่างๆ 

จากนั้น น าท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)สร้างโดย 
กษัตริย์ กงบาว ผู้มช่ืีอเสียงและอ านาจในยุคกงบาว ท่านมคีวามศรัทธามาก  โดยสร้างมากว่า 170 ปีEain 

Tawแปลว่า บ้าน ที่พกั Yarแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกนั (ร่องรอยของบ้านทีพ่กั)ตามประวตัแิล้ว คนพม่ามี
ความเช่ือว่า สถานที่ พ้ืนที่ ถ้าคู่ควรกบัคนไหน คนนั้นซ้ึงจะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเร่ืองบ้าน ที่ดนิ ที่จะ
คู่ควรกบัตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมเีทพ ที่ดูแลปกป้องรักษาสถานทีด้่วย สามารถไปกลบัท่าน ให้
ท่านประทานทีอ่ยู่อาศัยที่คู่ควรกบัตนขอในเร่ืองที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวติัเล่าว่าพ่อคา้ ตุมะนะ สองพี่น้อง มาท าการ

คา้ขายท่ีท่าเรือ จ้ีหม่ินด่าย แลว้ศรัทธาท่ีจะสร้างวดัใหแ้ก่พระสงฆใ์นสมยัยคุองักฤษครองพม่า สองพ่ีนอ้งเอา
เงินก าไล มาสร้างวดั สร้างเจดียส์ององค ์สร้างศาลาให้ พระพุทธรูปมานอ่องหม่ืนสะจ่าช่ินซ่ึงมีการกราบไหว้
มาตั้งแต่กษตัริยพ์ม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มคีวามเช่ือว่า พ่อค้าที่มาจากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ 
เพ่ือที่จะชนะทุกๆอย่างในการด าเนินธุรกจิ  ปัจจุบัน พ่อค้าและคนพม่ารวมทั้งผู้มอี านาจในพม่า จะมาท าบุญ
ขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ที่เฝ้าดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ ใกล้กับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยี
หน่องวัดแห่งนี้ อายุประมาณ 160ปีแล้ว แต่ก็ยังมีการงท าบุญ สร้างวัดเพิ่ม ดูแลไว้ถึงปัจจุบันกันจาก การ
บริจาค ของประชาชนคนพม่า.ขอพรในเร่ืองชนะในเร่ืองภยนัตรายต่างๆ 

  
จากนั้น  ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ  

ตลาดสก๊อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของ
องักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น 
เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
แป้งทานาคา (หากซ้ือส้ินค้าหรืออญัมณทีี่มรีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดง
ให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตมิงิกาลาดง 
21.00 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางเดนิทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ บิน DD พกั 5 ดาว 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

19 ก.พ.62 20 ก.พ.62 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

20 ก.พ.62 21 ก.พ.62 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

26 ก.พ.62 27 ก.พ.62 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

05 มี.ค.62 06 มี.ค.62 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

12 มี.ค.62 13 มี.ค.62 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

19 มี.ค.62 20 มี.ค.62 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

26 มี.ค.62 27 มี.ค.62 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

04 พ.ค.62 05 พ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

11 พ.ค.62 12 พ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 พ.ค.62 26 พ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่าน
ท่าอากาศยานนานาชาต ิและจะมสิีทธิพ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีล
บังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกตอิกี ทางทัวร์จะต้อง
เรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

ช ำระเงนิโดยโอนเงนิเขำ้บญัชกีรรมกำรบรษิทั รกัย ิม้ทวัร ์ชือ่บญัช ี: อรนิทรช์ยำ บรรเจดิศริ ิ
 ธนำคำรกสกิรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซโิอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณชิย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซโิอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ     เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวทิ 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย        เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซโิอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย   เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซโิอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงนิแลว้รบกวนสง่หนำ้หนงัสอืเดนิทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลข

โทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบุโปรแกรม วนัเดนิทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / 
rakyimtour /rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-
Mail:rakyimtour@gmail.com 
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กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  
 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มผีู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดั
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 

 
 

 

 


