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ทัวร์ พม่ า สั กการะ 9 สิ งศักดิสิ ทธิ 2 วัน 1 คืน

วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊ เข้ า-เทพทันใจไจ๊ เข้ า-สิ เรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่ างกุ้ง
(-/กลางวัน/เย็น)

,-./, น.

พร้อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ขาออก ชั3น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเทียวบิน SL200

07.35 น.

หมายเหตุ
08.25 น.

จากนั*น

เนื<องจากตั=วเครื< องบินของคณะเป็ นตั=วกรุ๊ประบบRandomไม่ สามารถล็อกทีน< ั<งได้ ทีน< ั<งอาจจะไม่ ได้ นั<งติดกัน
และไม่ สามารถเลือกช่ วงทีน< ั<งบนเครื< องบินได้ ในคณะ ซึ<งเป็ นไปตามเงื<อนไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ<นทีเ< มียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ<งชั<วโมง)
นําท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊ เข้ า(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ งเป็ น
เจดี ยท์ ี เก่ าแก่ อีกแห่ งหนึ งของพม่ าถื อเป็ นเจดี ยค์ ู่บา้ นคู่เมื องสิ เรี ยม
พิเศษสุ ด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊ เข้ า ซึ< งเป็ นหัวหน้ าของเทพทันใจใน
ย่ างกุ้งทีไ< หนทีส< ร้ างเทพทันใจต้ องมาบรวงสรางขออนุญาตทีน< ีก3 ่ อนที<
สํ าคัญ ใครอยากได้ งานใหญ่ เงินใหญ่ คนพม่ าจะมาขอทีน< ี3 ทั3งเรื< องงาน
เงินและความสํ าเร็จ ถ้ าจะนับแล้ วองค์ นี3เป็ นเทพทันใจที<ใหญ่ ที<สุดใน
ย่ างกุ้ง

จากนั3น

เทีย< ง
บ่าย

เดิ นทางสู่ เมื องสิ เรี ยม(Thanlyin)ซึ งอยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ./ กิ โลเมตรเมื อเดิ นทางถึ งสิ เรี ยม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ งเมืองนี* เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั*งแต่ในสมัย นายพลฟิ ลิป
เดอ บริ โต ยี นิ โคเต จนมาสิ* นสุ ดเมือปี พ.ศ.56/7 ร่ วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยาท่านจะเห็ นเศษซาก
กําแพงสไตล์ลูซิตาเนี ยนบาโรก ตั*งอยู่ริมฝั งแม่น* าํ ย่างกุง้ ทีเชื อมต่อกับแม่น* าํ อิระวดี นําท่านนังเรื อแจว ชม ๒.
พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชยั อันงดงามบนเกาะกลางนํ*าอายุนบั พันปี เป็ น
ทีสักการะของชาวสิ เรี ยม เกาะนี* ไม่ว่านํ*าจะขึ*นสักเท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั นํ*าท่วมได้ ทีบริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ นํา
ท่ านไหว้ สักการะเพื<อขอพรพระจกบาตรหรื อพระอุปคุปที<เป็ นที<นับถือของชาวพม่ าสามารถซื3ออาหารเลีย3 งปลา
ดุกตัว ขนาดใหญ่ นับร้ อยๆ ตัวทีว< ่ ายวนเวียนให้ เห็นครีบหลังทีโ< ผล่ เหนือผิวนํา3

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือบรรจุพระบรมธาตุทีพระสงฆ์อินเดีย 8รู ป ได้นาํ มาเมือ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่ งนี* ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรู ปทองเงินสําริ ด 700องค์ และจารึ กดิ นเผาภาษาบาลี และตัวหนังสื อ

พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ีประดับด้วยกระเบื*องสี สันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึ ก
สมาธิ
หลายจุดในองค์พระเจดี ยน์ าํ ท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิD สิ ทธิD ของชาวพม่าและชาว
ไทย
วิธีการสั กการะรู ป ปั3 น เทพทั น ใจ (นั ต โบโบยี)เพื< อขอสิ< งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื<นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั3นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอล
ล่ า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนําให้ เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2
ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั3นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิว3 ชี3ของนัตโบโบยีแค่ นีท3 ่ าน
ก็จะสมตามความปรารถนาที<ขอไว้ จากนั3นนําท่ านข้ ามฝั<งไปอีกฟากหนึ<งของถนนเพือสักการะ เทพกระซิบซึ งมี
นามว่า“อะมาดอว์ เมีSยะ”ตามตํานานกล่าวว่านางเป็ นธิ ดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื* อสัตว์จนเมือสิ* นชี วิตไปกลายเป็ นนัตซึ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ< งการ
ขอพรเทพกระซิ บต้ องไปกระซิ บเบาๆ ห้ ามคนอื<นได้ ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นี3กันมากเช่ นกันการ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนํา3 นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

จากนั*น

เย็น

นํ า ท่ า นเข้ า ชม ๔.เจดี ย์ สุ เล (Sule Pagoda)
ตั*ง อยู่ใ จกลางเมื อ งย่างกุ้ง เป็ นเจดี ย ์ท รงแปด
เหลี ยม สี เหลื อ งทองอร่ า ม ภายในองค์เจดี ย ์
บรรจุ เ ส้ น พระเกศาธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้ า
เอาไว้ณ เจดี ย ์แ ห่ งนี* ยังมี เทพทัน ใจองค์ที โต
ทีสุ ด ทีชาวพม่านับถือมากทีสุ ด และเชื อกันว่า
ขออะไรจากท่ า น ท่ า นจะประทานให้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว
นําท่านชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์ องคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่ ง

เมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ีใหญ่ทีสุ ดในพม่าสถานที<แห่ งนีม3 ี ลานอธิษฐาน จุดที<
บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนําดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื< อขอพรจากองค์ เจดีย์ชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพื<อเสริ มสร้ างบารมีและสิ รมงคลนอกจากนี3รอบองค์ เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั3ง
แปดทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนํ3าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิตพระเจดียน์ * ี
ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่ อหุ ม้ ด้วยแผ่นทองคําทั*งหมดนํ*าหนักยีสิ บสามตัน
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเครื อง

อัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั*งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจํานวน
มากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี ทิศซึ งทําเป็ นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั*นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ*นทีรวมกันขึ*นเป็ นส่ วนหนึ งของ
พุทธเจดียล์ ว้ นมีตาํ นานและภูมิหลังความเป็ นมาทั*งสิ* นชมระฆังใบใหญ่ทีอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก
แม่ น* ําย่างกุ้งเสี ยก่ อนอังกฤษกู้เท่ าไหร่ ก็ไม่ ข* ึ น ภายหลังชาวพม่ า ช่ วยกัน กู้ข* ึ น มาแขวนไว้ที เดิ มได้จึงถื อเป็ น
สัญลักษณ์แห่ งความสามัคคีซึงชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิDสิทธิDให้ตีระฆัง Iครั*งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั
ต้องการจากนั*นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ทีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกัน
ออกไป

วันเกิด
สั ตว์ สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
สิ งห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหางสั3 น
คําไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิ งกุตตะเร มะโนลัมเม สั ตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุ วรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุ

เสาร์
พญานาค

โย

2Y.,,น.
จากนั3น

วันที<สอง
เช้ า
จากนั*น

ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สั พพะทา อหัง วันทามิ สิ ระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ทแี< ปลว่ าชัยชนะและความสํ าเร็จ ***
บริการอาหารคํา< ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ เต็มอิม< กับชาชู ชิ สุ กหี3 ม้ อไฟและซูชิ สารพัดหน้ าในเครื อโออิชิ
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี< กั **โโรงแรมหรู ระดับ Z ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5*

ย่ างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทําพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้ กะส่ าน – เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง –
ตลาดสก็อต
(เช้ า/กลางวัน/ - )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง
ค รั* ง เมื อ ปี พ .ศ . 5 . K I -5 . K / โ ด ย น าย อู นุ
นายกรั ฐ มนตรี คนแรกของพม่ า เพื อใช้ เ ป็ น
สถานทีชําระพระไตรปิ ฎกครั*งที 7ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ.5.KN – พ.ศ.5.KKและเพือให้บงั เกิ ดสัน ติ
สุ ขแก่โลก ล่าสุ ดใช้เป็ นสถานทีใช้ในการประชุม
สงฆ์โลกเมือเดือนธันวาคม พ.ศ. 5/.N ทีผ่านมาที
สํ า คัญ เป็ นที ประดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ

พร้อมทั*งพระธาตุของพระสารี บุตรและพระโมคลานะ โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดี ย ร่ วมทําพิธีอัน
ศักดิ_สิทธิ_ครอบเศียร ครอบเกล้ า ด้ วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื<อความเป็ นสิ ริมงคล ซึงมีความเชือว่า “หากท่านใด
ได้ทาํ พิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั*นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดี ตลอดไป นอกจากนั*นยังมีพระ
มหามุนีจาํ ลอง (สิ< งศักดิ_สิทธิ_ 2 ใน Z ของพม่ าองค์ จริงอยู่ทมี< ัณฑะเลย์ )

** หมายเหตุ การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 4, ท่ านขึน3 ไปถึงจะทําพิธีได้ **
จากนั*น

จากนั*น

เดิ น ทางสู่ ๗.เจดี ย์ ไจ๊ กะส่ าน (kyaikkasan
pagoda)ตั* งอยู่ เ มื องย่ า งกุ ้ ง ส ร้ า งขึ* น เมื อ
พุ ท ธศัก ราช 56Q โดยกษัต ริ ย ์ ตี รีตํามาดอก้า
แห่ งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 67 เส้นและ
พระธาตุส่วนอืนๆ I5 องค์เป็ นชือภาษามอญว่า
“ไจ๊ อะแส่ น ” ไจ๊ แปลว่ า พระธาตุ อ ะแส่ น
แปลว่า พระอรหันต์แปลรวม“พระธาตุ สร้ าง
ในการนําของพระอรหันต์”ส่ วนเส้นเกศาธาตุ
และพระธาตุ ที เหลื อ เลยแบ่ ง ไปสร้ าง พระ
ธาตุ อีก 1Uสถานที ประจุ บ ัน พม่ าเลยมาเรี ย ก
ออกเสี ยงสําเนี ยงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน”จากชื อมอญ“ไจ๊อะ
แส่ น ” พระธาตุอายุต* งั แต่สร้ างมาถึ งประจุ บนั มี สองฟั น
กว่ าปี แล้ว ตอน ย่างกุ้ง กลายเป็ นเมื อ งร้ าง ไม่ มี ใ ครอยู่
ยักษ์สองพีน้อง ชื อ “นองดอ องค์พี และ “นยีดอ”องค์นอ้ ง
รับหน้าที เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ทีบรรจุในพระธาตุไว้.
เผือไม่ให้มีการขโมยแล้วเอาไปที อืน แล้วจะมีเจ้าที ทีเฝ้ า
ดู แลสถานที ไว้ เพื อไม่ ให้มีการโกง ตามประวัติแล้ ว คน
พม่ า เลยมี ค วามเชื< อว่ า ถ้ ามี ค ดี ต่ างๆ ที< ต้ องประสพ
ส่ วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊ กะส่ าน เพื< อความยุ ติ ธรรม
และชนะคดีแล้ ว กับยักษ์ สองพี<น้องให้ มาดูแล และอย่ าให้
สิ< งไม่ ดีต่างๆ เข้ ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่ า
นิยมมาไหว้ สักการะขอพรในเรื< องคดีความต่ างๆ
นําท่านไปยัง ๘.เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า(Eain taw Yar pagoda)
สร้ างโดยกษัตริ ย์ กงบาว ผู้มีชื<อเสี ยงและอํานาจในยุคกง
บาว ท่ านมีความศรั ทธามาก โดยสร้ างมากว่ า 2b, ปี Eain Tawแปลว่ า บ้ าน ที<พัก Yarแปลว่ า ร่ องรอยแปล
รวมกัน (ร่ องรอยของบ้ านที<พัก)ตามประวัติแล้ ว คนพม่ ามีความเชื< อว่ า สถานที< พื3นที< ถ้ าคู่ควรกับคนไหน คน
นั3นซึ3งจะได้ เป็ นเจ้ าของ เลยมาขอเรื< องบ้ าน ที<ดิน ที<จะคู่ควรกับตนเอง และในบริ เวณพระธาตุ จะมีเทพ ที<ดูแล

เทีย< ง
บ่าย

ปกป้ องรั กษาสถานที<ด้วย สามารถไปกลับท่ าน ให้ ท่านประทานที<อยู่อาศั ยที<คู่ควรกับตนขอในเรื< องที<อยู่ ที<ดิน
อสั งหาริมทรัพย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
๙.เจดีย์เมียตซอนินเนื อง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวัติเล่าว่าพ่อค้า ตุมะนะ สองพีน้อง มาทําการค้าขาย
ทีท่าเรื อ จี*หมินด่าย แล้วศรัทธาทีจะสร้างวัดให้แก่พระสงฆ์ในสมัยยุคอังกฤษครองพม่า สองพีน้องเอาเงินกําไล
มาสร้างวัด สร้างเจดี ยส์ ององค์ สร้างศาลาให้ พระพุทธรู ปมานอ่ องหมื< นสะจ่ าชิ< นซึ งมีการกราบไหว้มาตั*งแต่
กษัตริ ยพ์ ม่า พระพุทธรู ปดังกล่ าว มีความเชื< อว่ า พ่ อค้ าที<มาจากหลากหลายสถานที<จะมากราบไหว้ เพื<อที<จะชนะ
ทุ กๆอย่ างในการดํ าเนิ น ธุ รกิจ ปั จจุ บั น พ่ อค้ าและคนพม่ ารวมทั3งผู้ มีอํานาจในพม่ า จะมาทําบุ ญ ขอพรจาก
พระพุทธรู ป และ ขอพรเทพ ที<เฝ้ าดูแล ย่ านธุ รกิจ ท่ าเรื อ ใกล้ กับบริ เวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่ องวัดแห่ งนี3
อายุประมาณ 160ปี แล้ ว แต่ ก็ยังมีการงทําบุญ สร้ างวัดเพิ<ม ดูแลไว้ ถึงปัจจุบันกันจาก การบริ จาค ของประชาชน
คนพม่ า.ขอพรในเรื< องชนะในเรื< องภยันตรายต่ างๆ

ชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรื อ ตลาดสก๊ อต(Scot Market)ตลาดเก่ าแก่ ของชาวพม่ า
สร้างขึ*นโดยชาวสก๊อตในสมัยทียังเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลังสิ นค้าที
จําหน่ ายในตลาดแห่ งนี* มีหลากหลายชนิ ด เช่ น เครื องเงิ น ที มี ศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่ าภาพวาด งาน
แกะสลัก จากไม้ อัญ มณี หยก เสื* อผ้าสําเร็ จรู ป แป้ งทานาคา (หากซื3 อสิ3 น ค้ าหรื ออัญ มณี ที< มีราคาสู งควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้ วย ทุกครั3ง เนื<องจากจะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
20.45 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เทีย< วบินที< SL207
44.-Z น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
จากนั*น

..............................................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื<อนไขรายการท่ องเทีย< ว

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สั กการะ Y สิ< งศักดิ_สิทธิ_ บิน SL พัก 4 ดาว
เริ<มเดินทาง
28 ก.ค.74
04 ส.ค.74
11 ส.ค.74
18 ส.ค.74
25 ส.ค.74
01 ก.ย.74
08 ก.ย.74
15 ก.ย.74
22 ก.ย.74
29 ก.ย.74
,7 ต.ค.74
2/ ต.ค.74
4, ต.ค.74
4b ต.ค.74
,/ พ.ย.74
2, พ.ย.74
2b พ.ย.74
4- พ.ย.74

กลับจากเดินทาง จํานวน
4Y ก.ค.74
,Z ส.ค.74
24 ส.ค.74
2Y ส.ค.74
47 ส.ค.74
,4 ก.ย.74
,Y ก.ย.74
27 ก.ย.74
4/ ก.ย.74
/, ก.ย.74
,b ต.ค.74
2- ต.ค.74
42 ต.ค.74
4h ต.ค.74
,- พ.ย.74
22 พ.ย.74
2h พ.ย.74
4Z พ.ย.74

/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2
/-+2

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย< ว

8,900

8,900

7,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

8,900

8,900

7,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

7,900

7,900

6,900

2,000
2,000

9,900

9,900

8,900

2,000

8,900

8,900

7,900

2,000

8,900

8,900

7,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

8,900

8,900

7,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

8,900

8,900

7,900

2,000

อัตราค่ าบริการรวม
ตั=วเครื< องบินชั3นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย< นแปลงตั=ว

ทีพ< กั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 4-/ ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม< เงินพักห้ องเดี<ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื3อหรื อเปลีย< นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต< ามรายการระบุ
ค่ าระวางนํา3 หนักกระเป๋าไม่ เกิน 4, กก.ต่ อ 2 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท< ่ องเทีย< วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิน< และหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย< วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน2,,,,,,,, บาท (เป็ นไปเงื<อนไขตามกรมธรรม์ )
เงือนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนํา3 มันและภาษีตั=วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม< หากสายการบินปรับขึน3 ก่ อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
× ภาษีหัก ณ ทีจ< ่ าย /%และภาษีมูลค่ าเพิม< b%
× ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
× ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื< องดื<มทีส< ั< งเพิม< พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ< ม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
× ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต< รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก< รมแรงงานทั3งทีเ< มืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ<งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ<น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 2 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ ะ)
× ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา3 ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ<นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร3 ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ<ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ<งจะมีผลบังคับใช้
ตั3งแต่ วนั ที< 22 สิ งหาคม 4ZZh ทั3งนี3 หากมีการเปลีย< นแปลงจะต้ องกลับมายื<นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวี
ซ่ าเพิม< อีกท่ านละ 2,,,, บาท **

เงื<อนไขการสํ ารองทีน< ั<งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา =,??? บาท ส่ วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า @= วัน มิฉะนัAนถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่ อนเดินทาง C@ วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง E? วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ทAงั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงือนไขใด ๆ ทัAงสิAน
• ยกเลิกการเดินทาง @= - E? วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ =?% และริบเงินมัดจําทัAงหมด
• ยกเลิกภายใน @M วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิการคืนเงินค่ าทัวร์ ทAงั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทัAงสิAน

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทําการเลื อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ทAังนีAท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลือนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง P วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี

เงือนไขอืน ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัAงหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ (@= ท่ านขึAนไป) เนื องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่ านขึนA ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิเลือนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า @? วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีทีท่ านต้ องออกตัRวภายใน เช่ น (ตัRวเครื องบิน, ตัRวรถทัวร์ , ตัRวรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครัA งก่ อนทําการ
ออกตัRว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตัRวภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือ
ว่ าท่ านยอมรับในเงือนไขดังกล่ าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มนํAาเงิน) เดินทางเพือการท่ องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทัAงสิAน

รายละเอียดเพิม< เติม
บริษัทฯมีสิทธิ_ในการเปลีย< นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี< กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
เทีย< วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย< ว สามารถเปลีย< นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 7 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื<อท่ องเทีย< ว
เท่ านั3น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 7 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )

ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต< รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก< รม
แรงงานทั3งจากไทยและต่ างประเทศซึ<งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ<งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื<อนไขนีใ3 นกรณีทเี< กิดเหตุสุดวิสัย ซึ<งอาจจะปรับเปลีย< นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ<งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย< ว(ซึ<งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื<อนไขนีใ3 นกรณีทเี< กิดเหตุสุดวิสัย ซึ<งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย< วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื3อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกิดสิ< งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี< กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย< วเองหรื อในกรณีทกี< ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี< ารตรวจคนเข้ าเมืองทั3งทีก< รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร< ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ_ทจี< ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั3งสิ3น
ตั=วเครื< องบินเป็ นตั=วราคาพิเศษ กรณีทที< ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื<อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย< นชื< อได้
เมื<อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั3งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื<อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ< ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ3 ล้ วทั3งหมด
กรุ๊ ปทีเ< ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต< ้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย< วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท3งั หมด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัAงสิAน หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีทําให้ ใบหน้ าเปลียนไป ดังนัAน ท่ านต้ องทํา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
กรณีมี “คดีความ” ทีไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึงเป็ นสิ งทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัAงสิAน
กรณี “หญิงตัAงครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชัี ดเจน สิ งนีอA ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัAงสิAน

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื<อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื<อประโยชน์ ของท่ านเอง**

