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วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง–ตลาดสก๊อต–เจดย์ีไจ๊เข้า–เทพทนัใจไจ๊เข้า–สิเรียม–เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตาทาวน์ 
  เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง      �(-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                

08.30น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั3น 4 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 7 
Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.30น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยเที�ยวบิน DD 4234 

หมายเหตุ สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกที:นั:งและNok Premium Seatบริการสําหรับลูกค้าที:มีความประสงค์ต้องการ
นั:งแถวหน้าและนั:งติดกนัหรือเลือกที:นั:งได้ เนื:องจากตั=วเครื:องบินของคณะเป็นตั=วกรุ๊ประบบ Randomไม่
สามารถลอ็กที:นั:งได้ ที:นั:งอาจจะไม่ได้นั:งติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที:นั:งบนเครื:องบินได้ในคณะ ซึ:งเป็นไป
ตามเงื:อนไขสายการบิน  * ต้องการลอ็คที:นั:งแถวหน้า Nok Premium Seat 

 แถวที: 30-35 และ 44-45 ค่าบริการลอ็กที:นั:ง ขาละ 350 บาท/เที:ยว/ท่าน ไปกลบั 700 บาท/ท่าน 
 ** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั3งก่อนทาํการจองค่ะ** 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ:นที:เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ:งชั:วโมง) 
เที:ยง  �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั*น  นาํท่านเที�ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดส

ก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ*นโดยชาวสก๊อต
ในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลาย
หลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี* มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มี
ศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้หยก ผา้ทอ 
แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื3อสิ3นค้าหรืออัญมณีที:มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั3งเนื:องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)   

จากนั*น นาํท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ� งเป็น 
เจดียที์�เก่าแก่อีกแห่งหนึ�งของพม่าเป็นเจดียคู์่บา้นคู่เมืองสิเรียม 
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พิเศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้าซึ:งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที:ไหนที:สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงส
รางขออนุญาตที:นี3ก่อน ที:สําคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที:นี3 ทั3 งเรื: องงาน เงินและ
ความสําเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี3เป็นเทพทนัใจที:ใหญ่ที:สุดในย่างกุ้ง 

จากนั3น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ� งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ78กิโลเมตรเมื�อเดินทางถึงสิเรียม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ� งเมืองนี* เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมยัโบราณ ตั*งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ย ีนิโคเต  
จนมาสิ*นสุดเมื�อปีพ.ศ. ;<8= ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรี
อยุธยาท่านจะเห็นเศษซากกาํแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั*งอยู่
ริมฝั�งแม่นํ* าย่างกุ้งที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ* าอิระวดี นาํท่านนั�งเรือแจว 
ชม พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปาง
มารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางนํ* าอายุนบัพนัปีเป็นที�สักการะของ
ชาวสิเรียม เกาะนี* ไม่วา่นํ* าจะขึ*นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนันํ* าท่วมได ้ที�
บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นําท่านไหว้สักการะเพื:อขอพรพระจก
บาตรหรือพระอุปคุปที:เป็นที:นับถือของชาวพม่าสามารถซื3อ
อาหารเลี3ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที:ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที:โผล่เหนือผิวนํ3า นาํท่านเดินทาง
กลบัยา่งกุง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั*น ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้าํมาเมื�อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งนี* ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื*องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึก
สมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์
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จากนั*น ขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิG สิทธิG ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั3นเทพทันใจ 
(นัตโบโบยี)เพื:อขอสิ:งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือ
ผลไม้อื:นๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั3นกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะนําให้
เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอา
มาเก็บรักษาไว้จากนั3นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ3วชี3ของนัตโบโบยีแค่นี3ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที:ขอไว้
จากนั3นนําท่านข้ามฝั:งไปอีกฟากหนึ:งของถนนเพื�อสักการะ เทพกระซิบซึ� งมีนามว่า“อะมาดอว์เมีNยะ”ตาม
ตาํนานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื*อสัตว์
จนเมื�อสิ*นชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ� งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบ
เบาๆ ห้ามคนอื:นได้ยนิ การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ3านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร** เมนูพเิศษ สลดักุ้งมังกร เป็ดปักกิ:ง ** 
ได้เวลาสมควรนําท่านเข้าสู่ที:พกั 

 
**นําท่านเข้าสู่ที:พกั โรงแรมหรูหราระดับ P ดาวที:SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่าระดับ P ดาว 
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วนัที:สอง   หงสาวด–ีวดัไจ้คะวาย–เจดย์ีชเวมอดอร์–พระนอนชเวตาเลยีว–เจดย์ีไจ๊ปุ่น-พระราชวงับุเรงนอง 
  พระมหาเจดย์ีชเวดากอง               � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั*น  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(Bago)ซึ� งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญ

โบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั*น นาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ตั*งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น < ใน 8 มหา บูชาสถาน 

สิ�งศกัดิG สิทธิG ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตา(Shwe Mordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ นมสัการ ยอดเจดียห์กัซึ� งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัวา่
เป็นจุดที�ศกัดิG สิทธิG มาก ซึ� งเจดียนี์*  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 
เคยมาสักการะ เจดียอ์งคนี์* เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่า
และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง JKK ฟุต สูงกวา่ 
พระเจดียช์เวดากอง 8< ฟุต มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิG สิทธิG อยูต่รงบริเวณยอด
ฉตัรที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ.;7KJ ดว้ยนํ*าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงัพื*น
ล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ� าลือถึงความศกัดิG -สิทธ์โดย นมัสการ ณ 
จุดอธิษฐานอนัศักดิRสิทธิR และสามารถนําธูปไปคํ3ากบัยอดของเจดีย์องค์ที:หักลงมาเพื:อเป็นสิริมงคลซึ:งเปรียบดั:ง
คํ3าจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรือง 

จากนั*น  นาํท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,UUU รูป ที:วดัไจ้คะวาย สถานที�ที�มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎก
เป็นจาํนวนมากท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที:วดัแห่งนี3ได้ 
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เที:ยง  �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ3าเผาตัวใหญ่ท่านละ1ตัว ** 
บ่าย นาํชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี <7K= มีพระพุทธรูปปางประทบันั�งโดยรอบทั*ง 4ทิศ สูง  
 JP เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบั 
 พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึ*นโดยสตรีสี�พี�นอ้ง 

 ที�มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั�วชีวิต ต่อมา < ใน 7 สาวหนีไปแต่งงาน 
รํ� าลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั*นเกิดรอยร้าวขึ*นทนัที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว(Shew Thalyang Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธ 
 ลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็นพระ 
 นอนที�งดงามที�สุดของพม่าองคพ์ระยาว 88 เมตร สูง<= เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที� 
 ยา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท เป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 
จากนั*น  นําท่ านชม พระราชวัง บุ เรงนอง และบัลลัง ก์ผึ3ง (Kanbawza Thardi Palace)ซึ� ง เพิ� ง เ ริ� มขุดค้นและ

บูรณปฏิสังขรณ์เมื�อปี พ.ศ.;8JJ จากซากปรักหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี*

เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูที้�ไดรั้บคาํสรรเสริญว่าเป็นผูช้นะสิบทิศและเป็นที�ประทบัของพระ
นางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั* งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า 
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แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี* ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและ
ตาํหนกัต่างๆขึ*นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดารไดเ้วลาสมควร   นาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองยา่งกุง้ 

 

จากนั*น นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดในพม่าสถานที�แห่งนี* มี ลานอธิษฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน 
ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี* รอบองค์
เจดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั*งแปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงนํ* าพระประจาํวนั
เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์* ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้ม
ดว้ยแผน่ทองคาํทั*งหมดนํ* าหนกัยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปด
เส้นและเครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั*งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณี
ต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี�ทิศซึ� งทาํ
เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั*นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ*นที�รวมกนัขึ*นเป็น
ส่วนหนึ�งของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทั*งสิ*นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไป
แต่เกิดพลดัตกแม่นํ* ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ*นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้*นมาแขวนไวที้�เดิมได้
จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิG สิทธิG ใหตี้ระฆงั Jครั* งแลว้ 
อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการจากนั*นใหท้่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด
ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปนาํท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ที�เชื�อกนัวา่การบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือ
ศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเขา้ไดที้ละคน และพระสุริยนัจันทรา ขอพรเรื�องธุรกิจ 
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คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 
 ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ
 อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 
          *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที:แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

1V.UUน. � บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอิ:มกบัชาชูชิ สุกี3หม้อไฟและซูชิสารพดัหน้าในเครือโออชิิ 
 

 

 

**นําท่านเข้าสู่ที:พกั โรงแรมหรูหราระดับ P ดาวที:SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่าระดับ P ดาว 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั3น พญานาค 
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วนัที:สาม  ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ     � (เช้า/-/-)                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั*น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

นมสัการพระพุทธรูปนอนที�มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ� งเป็นพระ
ที�มีความพระที�มีความสวยที�สุดมีขนตาที�งดงามพระบาทมีภาพ
มงคล <PU ประการ 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินมิงกาลาดง 

12.00 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ   
โดยสายการบินนกแอร์ เที:ยวบินที:DD 4235 

1Y.PZ น . เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 

อตัราค่าบริการและเงื:อนไขรายการท่องเที:ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บินนกแอร์ 
พกัโรงแรม P ดาว 4 คืน 

เริ:มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี:ยว 

[ ก.พ.74 1U ก.พ.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 
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V ก.พ.74 11 ก.พ.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

1Z ก.พ.74 1^ ก.พ.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

17 ก.พ.74 1[ ก.พ.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

44 ก.พ.74 4P ก.พ.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

4Y ก.พ.74 4Z ก.พ.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

1 ม.ีค.74 Y ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

4 ม.ีค.74 P ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

[ ม.ีค.74 1U ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

V ม.ีค.74 11 ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

1Z ม.ีค.74 1^ ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

17 ม.ีค.74 1[ ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

44 ม.ีค.74 4P ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

4Y ม.ีค.74 4Z ม.ีค.74 34+1 9,999 9,999 8,999 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตั=วเครื:องบินชั3นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี:ยนแปลงตั=ว 
� ที:พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 4-Y ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ:มเงินพกัห้องเดี:ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื3อหรือเปลี:ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที:ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ3าหนักกระเป๋าไม่เกิน 4U กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที:ท่องเที:ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ:นและหัวหน้าทัวร์นําเที:ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,UUU,UUU บาท (เป็นไปเงื:อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ3ามันและภาษีตั=วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ:มหากสายการบินปรับขึ3นก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที:จ่าย Y%และภาษีมูลค่าเพิ:ม ^% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
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× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื:องดื:มที:สั:งเพิ:มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที:ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที:ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที:กรมแรงงานทั3งที:เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ:งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ:น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 7UU บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ3าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ:นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
** ขณะนี3รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ:ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ:งจะมีผลบังคับใช้
ตั3งแต่วนัที: 11 สิงหาคม 4ZZ[ ทั3งนี3 หากมีการเปลี:ยนแปลงจะต้องกลบัมายื:นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิ:มอกีท่านละ 1,UUU บาท ** 

เงื:อนไขการสํารองที:นั:งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา �,��� บาท ส่วนที"เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า &� วนั มิฉะนั(นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง .& วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 0� วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั(งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ8การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื"อนไขใด ๆ ทั(งสิ(น 
• ยกเลกิการเดินทาง &� - 0� วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ ��% และริบเงินมัดจําทั(งหมด 
• ยกเลกิภายใน &> วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ8การคืนเงินค่าทวัร์ทั(งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั(งสิ(น 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ"งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื"อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั(งนี(ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที"ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื"อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง C วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ8ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื"อนไขอื"น ๆ :  
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ8ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั(งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที"บริษัทฯ กําหนดไว้ (&� ท่านขึ(นไป) เนื"องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื"นที"เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที"เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน &� ท่านขึ(นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที"มีผู้เดินทางไม่ถึง &� ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า &� วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที"ท่านต้องออกตัFวภายใน เช่น (ตัFวเครื"องบิน, ตัFวรถทัวร์, ตัFวรถไฟ) กรุณาสอบถามที"เจ้าหน้าที"ทุกครั( งก่อนทําการ
ออกตัFว เนื"องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี"ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัFวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี"ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื"อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ(าเงิน) เดินทางเพื"อการท่องเที"ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ8ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั(งสิ(น 

 
 
 

รายละเอยีดเพิ:มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิRในการเปลี:ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี:เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที:ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที:ยว สามารถเปลี:ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื:อท่องเที:ยว

เท่านั3น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที:ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที:กรม
แรงงานทั3งจากไทยและต่างประเทศซึ:งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซึ:งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื:อนไขนี3ในกรณีที:เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ:งอาจจะปรับเปลี:ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั3งสิ3น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ:งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที:ยว(ซึ:งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื:อนไขนี3ในกรณีที:เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ:งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 
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� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั3งสิ3น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที:ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื3อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกดิสิ:งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที:เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที:ยวเองหรือในกรณทีี:กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที:การตรวจคนเข้าเมืองทั3งที:กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที:ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิRที:จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั3งสิ3น 

� ตั=วเครื:องบินเป็นตั=วราคาพเิศษ กรณีที:ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื:อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี:ยนชื:อได้ 

� เมื:อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั3งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื:อนไขข้อตกลงต่างๆที:ได้ระบุไว้ข้างต้นนี3แล้วทั3งหมด 

� กรุ๊ปที:เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที:ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที:ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั3งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื:อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื:อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


