
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

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

06.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD 4230  

หมายเหตุ สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกทีน่ั่งและ Nok Premium Seat บริการส าหรับลูกค้าทีม่ีความประสงค์ต้องการ
น่ังแถวหน้าและน่ังติดกนัหรือเลอืกทีน่ั่งได้ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่
สามารถลอ็กที่น่ังได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ังติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตาม
เงื่อนไขสายการบิน  * ต้องการลอ็คที่น่ังแถวหน้า Nok Premium Seat 

 แถวที ่30-35 และ 44-45   ค่าบริการลอ็กทีน่ั่ง ขาละ 350 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 700 บาท/ท่าน 
                                   ** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกคร้ังก่อนท าการจองค่ะ** 

07.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) 

ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่ง
กุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กม.) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนั้น น าท่านแวะสักการะ  ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) ซ่ึงเป็น 
เจดียท่ี์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าถือเป็นเจดียคู์่บา้นคู่เมืองสิเรียม 
พเิศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจ๊เข้า ซ่ึงเป็นหัวหน้าของเทพทนัใจใน 
ย่างกุ้งทีไ่หนทีส่ร้างเทพทนัใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตทีนี่้ก่อน 
ทีส่ าคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอทีนี่ ้ทั้งเร่ือง 
งาน เงินและความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นีเ้ป็นเทพทนัใจทีใ่หญ่ที่ 
สุดในย่างกุ้ง 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ  



 
 

 

45 กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของ 
เมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ  
ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาส้ินสุด 
เม่ือปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยาท่าน 
จะเห็นเศษซากก าแพงสไตลลู์ซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่ 
น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี น าท่านนัง่เรือแจว 
 ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 

พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายนุบัพนัปี เป็น 
ท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่ 
มีวนัน ้ าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็นที่
นับถือของชาวพม่า สามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่
เหนือผวิน า้ น าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ี 

พระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูก 
ระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา 
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 
องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้ 
แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม 
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ  
พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 
วธีิการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอส่ิงใดแล้วสมตาม 
ความปราถนาก ็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ 
ผลไม้อืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากน้ัน กใ็ห้เอาเงินจะเป็น 
ดอลล่า บาท หรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือ ของนัตโบโบยสัีก  
2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่าน
กจ็ะสม ตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมี
นามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ 
รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์น เม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการ
ขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืน่ ได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน  การ



 
 

 

บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
 
จากนั้น  น าท่านเขา้ชม ๔.เจดีย์สุเล (Sule Pagoda) ตั้งอยูใ่จ 

กลางเมืองยา่งกุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สีเหลืองทอง 
อร่าม ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระ 
พุทธเจา้เอาไว ้ ณ เจดียแ์ห่งน้ี ยงัมีเทพทนัใจ องคท่ี์โตท่ี 
สุด ท่ีชาวพม่านบัถือมากท่ีสุด และเช่ือกนัวา่ ขออะไร 
จากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

(Shwedagon Pagod) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง 
ประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานทีแ่ห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทยีน 
ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์
เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิด
ตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่
ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก 
และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบ
ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดีย์
ลว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้
ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป น าท่านร่วม
บูชาแม่ยักษ์ท่ีเช่ือกนัวา่การบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือ พระพยุงโชคชะตา อยูใ่นช่องแคบเขา้ไดที้
ละคน และพระสุริยนัจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  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 
                 *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือโออชิิ  
**น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที ่SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 
 
 

 
 

วนัทีส่อง ย่างกุ้ง – เจดย์ีกาบาเอ ท าพธิีครอบเศียร – เจดย์ีไจ้กะส่าน – เจดย์ีเอ่งต่อหย่า – เจดย์ีเมยีตซอนินเนือง –  
  ตลาดสกอ็ต                         (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ชม ๖.เจดีย์กาบาเอ (World Peace Pagoda) สร้างคร้ังเม่ือปีพ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคน 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 
 

 

แรกของพม่า เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีช าระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6 ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2499 และเพื่อ 
ใหบ้งัเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการ 
ประชุมสงฆโ์ลกเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผา่นมา 
ท่ีส าคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อม 
ทั้งพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยน า 
พระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมท าพธีิอนัศักดิ์สิทธ์ิ 
ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพือ่ 
ความเป็นสิริมงคล ซ่ึงมีความเช่ือวา่ “หากท่านใดไดท้  า 
พิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตดั 
กรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้ นยงัมีพระมหามุนีจ าลอง (ส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าองค์จริงอยู่

ทีม่ัณฑะเลย์)** หมายเหตุ  การท าพธิีครอบเศียร คณะจ านวน 20 ท่านขึน้ไปถึงจะท าพธิีได้ ** 
จากนั้น เดินทางสู่ ๗.เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda) ตั้งอยู ่

เมืองยา่งกุง้ สร้างข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย ์ตีร่ีต  า 
มาดอกา้ แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและพระ 
ธาตุส่วนอ่ืนๆ 32 องค ์เป็นช่ือภาษามอญวา่ “ไจ ๊อะแส่น” ไจ ๊ 
แปลวา่ พระธาตุ อะแส่น แปลวา่ พระอรหนัต ์ แปลรวม “พระ 
ธาตุสร้างในการน าของพระอรหนัต”์ ส่วนเส้นเกศาธาตุและ 
พระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานท่ี.  
ประจุบนั พม่าเลยมาเรียกออกเสียงส าเนียงพม่าวา่ “ไจก๊ะสาน” 
 จากช่ือมอญ“ไจอ๊ะแส่น” พระธาตุอายตุั้งแต่สร้างมาถึงประจุบนั มี  
สองฟันกวา่ปีแลว้  ตอน ยา่งกุง้ กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู ่ยกัษ ์
สองพี่นอ้ง ช่ือ “นองดอ องคพ์ี่ และ “นยดีอ” องคน์อ้ง รับหนา้ท่ี เฝ้า 
เกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผือ่ไม่ใหมี้การขโมย 
แลว้เอาไปท่ีอ่ืน แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้าดูแลสถานท่ีไว ้เพือ่ไม่ใหมี้การ 
โกง ตามประวตัิแล้ว คนพม่า เลยมีความเช่ือว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ทีต้่อง 
ประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพือ่ความยุติธรรมและ 
ชนะคดีแล้ว กบัยกัษ์สองพีน้่องให้มาดูแล และอย่าให้ส่ิงไม่ดีต่างๆ  
เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหว้ สักการะขอ 
พรในเร่ืองคดีความต่างๆ 

จากนั้น น าท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า (Eain taw Yar pagoda) สร้างโดย 



 
 

 

กษัตริย์ กงบาว ผู้มีช่ือเสียงและอ านาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธา 
มาก  โดยสร้างมากว่า 170 ปี  Eain Taw แปลว่า บ้าน ที่พกั Yar  

แปลว่า ร่องรอย  แปลรวมกนั (ร่องรอยของบ้านทีพ่กั) 
ตามประวตัิแล้ว คนพม่ามีความเช่ือว่า สถานที ่พืน้ที ่ถ้าคู่ 
ควรกบัคนไหน คนน้ันซ้ึงจะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเร่ือง 
บ้าน ทีด่ิน ทีจ่ะคู่ควรกบัตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะ 
มีเทพ ทีดู่แลปกป้องรักษาสถานทีด้่วย สามารถไปกลบัท่าน 
 ให้ท่านประทานทีอ่ยู่อาศัยที่คู่ควรกบัตน  
ขอในเร่ืองทีอ่ยู่ ทีด่ิน อสังหาริมทรัพย์ 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง ( Myat Saw Nyi Naung ) ตาม 
 ประวติัเล่าวา่พ่อคา้ ตุมะนะ สองพี่นอ้ง มาท าการคา้ขายท่ี ท่าเรือ จ้ีหม่ินด่าย แลว้ศรัทธาท่ีจะสร้างวดัใหแ้ก่พระสงฆ ์
 ในสมยัยคุองักฤษครองพม่า สองพี่นอ้งเอาเงินก าไล มา 
 สร้างวดั สร้างเจดียส์ององค ์สร้างศาลาให้พระพุทธรูป 
 มานอ่องหมื่นสะจ่าช่ิน ซ่ึงมีการกราบไหวม้าตั้งแต่ 
 กษตัริยพ์ม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มีความเช่ือว่า พ่อค้าที ่
 มาจากหลากหลายสถานทีจ่ะมากราบไหว้ เพือ่ทีจ่ะชนะ 
 ทุกๆอย่างในการด าเนินธุรกจิ. ปัจจุบัน พ่อค้าและคนพม่า 
 รวมทั้งผู้มีอ านาจในพม่า จะมาท าบุญ ขอพรจาก พระ 
 พุทธรูป และ ขอพรเทพ ทีเ่ฝ้าดูแล ย่านธุรกจิ ท่าเรือ ใกล้ 
 กบับริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยหีน่อง. วดัแห่งนี ้อายุ 
 ประมาณ 160 ปีแล้ว แต่กย็งัมีการท าบุญ สร้างวดัเพิม่ ดูแลไว้ถึงปัจจุบันกนัจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่า. 
 ขอพรในเร่ืองชนะในเร่ืองภยันตรายต่างๆ  
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่

ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 
สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 
21.00 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD 4239 



 
 

 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 

 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

 ตารางเดนิทาง มหัศจรรย์เมียนมาร์ สักการะ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ บิน DD พกั 4 ดาว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

18 ธ.ค.61 19 ธ.ค.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 ม.ค.62 09 ม.ค.62 30 6,900 6,900 5,900 2,000 

15 ม.ค.62 16 ม.ค.62 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

22 ม.ค.62 23 ม.ค.62 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

29 ม.ค.62 30 ม.ค.62 30 6,900 6,900 5,900 2,000 

06 ก.พ.62 07 ก.พ.62 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 ก.พ.62 13 ก.พ.62 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

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

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

26 ก.พ.62 27 ก.พ.62 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

05 ม.ีค.62 06 ม.ีค.62 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 ม.ีค.62 13 ม.ีค.62 30 6,900 6,900 5,900 2,000 

19 ม.ีค.62 20 ม.ีค.62 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 ม.ีค.62 27 ม.ีค.62 30 6,900 6,900 5,900 2,000 

 
 
 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
 
 
 



 
 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วนั 
มิฉะน้ันถือ 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลกิ  
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่ริษัทฯ
ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆใน
กรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ



 
 

 

เดินทางได้ ) 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


