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

04.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ขาออก ชั3น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 7  
 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน SL200 

หมายเหตุ เนื:องจากตั;วเครื:องบินของคณะเป็นตั;วกรุ๊ประบบRandomไม่สามารถลอ็กที:นั:งได้ ที:นั:งอาจจะไม่ได้นั:งติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที:นั:งบนเครื:องบินได้ในคณะ ซึ:งเป็นไปตามเงื:อนไขสายการบิน  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ:นที:เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ:งชั:วโมง) 

จากนั*น นําท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ� งเป็น
เจดียที์�เก่าแก่อีกแห่งหนึ�งของพม่าถือเป็นเจดียคู์่บา้นคู่เมืองสิเรียมพิเศษ
สุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ:งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที:
ไหนที:สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที:นี3ก่อนที:สําคัญ 
ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที:นี3 ทั3งเรื:องงาน เงินและ
ความสําเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี3เป็นเทพทนัใจที:ใหญ่ที:สุดในย่างกุ้ง 

จากนั3น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ� งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 
กิโลเมตรเมื�อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ� ง
เมืองนี* เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั*งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ*นสุด
เมื�อปีพ.ศ.5678 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากกาํแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก 
ตั*งอยูริ่มฝั�งแม่นํ* ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ* าอิระวดี นาํท่านนั�งเรือแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw 

Wun Pagoda)พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนํ*าอายุนบัพนัปี เป็นที�สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี*ไม่
วา่นํ* าจะขึ*นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนันํ* าท่วมได ้ที�บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นําท่านไหว้สักการะเพื:อขอพรพระจก
บาตรหรือพระอุปคุปที:เป็นที:นับถือของชาวพม่าสามารถซื3ออาหารเลี3ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที:ว่า
ยวนเวยีนให้เห็นครีบหลงัที:โผล่เหนือผวินํ3า 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไดเ้วลาสมควร   นาํท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 
เที:ยง  �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้าํมาเมื�อ 2,000ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี* ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื*องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึก
สมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียน์าํท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิD สิทธิD ของชาวพม่าและ
ชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั3นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื:อขอสิ:งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ 
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื:นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั3นก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ
โบยสัีก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากนั3นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิ3วชี3ของนัตโบโบยี
แค่นี3ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที:ขอไว้จากนั3นนําท่านข้ามฝั:งไปอีกฟากหนึ:งของถนนเพื�อสักการะ เทพ
กระซิบซึ� งมีนามวา่“อะมาดอว์เมีQยะ”ตามตาํนานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื*อสัตวจ์นเมื�อสิ*นชีวติไปกลายเป็นนตัซึ� งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน
แลว้ซึ:งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื:นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี3กันมาก
เช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ3านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั*น  นาํท่านเขา้ชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั*งอยูใ่จ 
กลางเมืองย่างกุ้ง เป็นเจดียท์รงแปดเหลี�ยม สีเหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดียบ์รรจุเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดียแ์ห่งนี*  ยงัมีเทพทนัใจองคที์�โตที�สุด ที�ชาวพม่านบัถือมากที�สุด และเชื�อกนัวา่ ขออะไร
จากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

เยน็ นาํท่านชมและนมสัการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดในพม่าสถานที:แห่งนี3มี ลานอธิษฐาน จุดที:บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน 
ไปไหว้ เพื:อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื:อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี3รอบองค์
เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั3งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ3าพระประจําวัน
เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์* ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้ม
ดว้ยแผน่ทองคาํทั*งหมดนํ* าหนกัยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปด
เส้นและเครื�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั*งสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวน
มากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี�ทิศซึ� งทาํเป็นศาลาโถง
ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั*นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ*นที�รวมกนัขึ*นเป็นส่วนหนึ�งของ
พุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทั*งสิ*นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตก
แม่นํ* าย่างกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ* นภายหลังชาวพม่า ช่วยกนักู้ขึ*นมาแขวนไวที้�เดิมได้จึงถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิD สิทธิD ใหตี้ระฆงั Iครั* งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั�ง
ตอ้งการจากนั*นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั
ออกไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 

2W.XXน. � บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอิ:มกบัชาชูชิ สุกี3หม้อไฟและซูชิ 
สารพดัหน้าในเครือโออชิิ 

จากนั3น  นําท่านเข้าสู่ที:พกั**โโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว SUMMIT HOTEL พกัหรูระดับ 4* 

 
 
 
 
 
 
 
วนัที:สอง ย่างกุ้ง –เจดย์ีกาบาเอ ทาํพธีิครอบเศียร – เจดย์ีไจ้กะส่าน – เจดย์ีเอ่งต่อหย่า – เจดย์ีเมยีตซอนินเนือง –  
 ตลาดสกอ็ต       � (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั*น ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง ครั* งเมื�อ

ปีพ.ศ. 5KLI-5KL7 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
พม่า เพื�อใช้เป็นสถานที�ชาํระพระไตรปิฎกครั* งที� 8ในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ.5KLO – พ.ศ.5KLLและเพื�อให้บงัเกิดสันติสุข
แก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานที�ใชใ้นการประชุมสงฆโ์ลกเมื�อ
เ ดือนธันวา ค ม  พ . ศ .  5 7 K O  ที� ผ่ า นม า ที� สํ า คัญ เ ป็ นที�
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั*งพระธาตุของพระ
สารีบุตรและพระโมคลานะ โดยนาํพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมทําพิธีอันศักดิ[สิทธิ[ครอบเศียร ครอบ
เกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื:อความเป็นสิริมงคล ซึ� งมีความเชื�อวา่ “หากท่านใดไดท้าํพิธีมงคลบูชารับพระ

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั3น พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธาตุ ท่านนั*นจะหมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั*นยงัมีพระมหามุนีจาํลอง (สิ:งศักดิ[สิทธิ[ 2 
ใน ^ ของพม่าองค์จริงอยู่ที:มัณฑะเลย์) 
** หมายเหตุ  การทาํพธีิครอบเศียร คณะจํานวน 4X ท่านขึ3นไปถึงจะทาํพธีิได้ ** 

จากนั*น เดินทางสู่๗.เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda)ตั*งอยู ่
เมืองยา่งกุง้ สร้างขึ*นเมื�อพุทธศกัราช 56R โดยกษตัริย ์ตีรี�ตาํ 
มาดอกา้ แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 68 เส้นและพระ 
ธาตุส่วนอื�นๆ I5 องคเ์ป็นชื�อภาษามอญวา่ “ไจ ๊อะแส่น” ไจ ๊ 
แปลวา่ พระธาตุอะแส่น แปลวา่ พระอรหนัตแ์ปลรวม“พระ 
ธาตุสร้างในการนาํของพระอรหนัต”์ส่วนเส้นเกศาธาตุและ 
พระธาตุ ที�เหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานที�.  
ประจุบนั พม่าเลยมาเรียกออกเสียงสําเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะ
สาน”จากชื�อมอญ“ไจ๊อะแส่น” พระธาตุอายุตั* งแต่สร้าง
มาถึงประจุบนั มี สองฟันกวา่ปีแลว้  ตอน ยา่งกุง้ กลายเป็น
เมืองร้าง ไม่มีใครอยู่ ยกัษ์สองพี�น้อง ชื�อ “นองดอ องค์พี� 
และ “นยีดอ”องค์น้อง รับหน้าที� เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ 
ที�บรรจุในพระธาตุไว.้ เผื�อไม่ใหมี้การขโมยแลว้เอาไปที�อื�น 
แลว้จะมีเจา้ที� ที�เฝ้าดูแลสถานที�ไว ้เพื�อไม่ให้มีการโกง ตาม
ประวัติแล้ว คนพม่า เลยมีความเชื:อว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ที:ต้อง
ประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพื:อความ
ยุติธรรมและชนะคดีแล้ว กับยักษ์สองพี:น้องให้มาดูแล และ
อย่าให้สิ:งไม่ดีต่างๆ เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาว
พม่านิยมมาไหว้สักการะขอพรในเรื:องคดีความต่างๆ 

จากนั*น นาํท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)

สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื:อเสียงและอาํนาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธามาก  โดยสร้างมากว่า 2aX 
ปีEain Tawแปลว่า บ้าน ที:พกั Yarแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกนั (ร่องรอยของบ้านที:พกั)ตามประวตัิแล้ว คน
พม่ามีความเชื:อว่า สถานที: พื3นที: ถ้าคู่ควรกบัคนไหน คนนั3นซึ3งจะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเรื:องบ้าน ที:ดิน ที:จะ
คู่ควรกบัตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที:ดูแลปกป้องรักษาสถานที:ด้วย สามารถไปกลบัท่าน ให้ท่าน
ประทานที:อยู่อาศัยที:คู่ควรกับตนขอในเรื:องที:อยู่ ที:ดิน อสังหาริมทรัพย์ 

เที:ยง  �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวติัเล่าวา่พ่อคา้ ตุมะนะ สองพี�นอ้ง มาทาํการคา้ขาย
ที�ท่าเรือ จี*หมิ�นด่าย แลว้ศรัทธาที�จะสร้างวดัให้แก่พระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษครองพม่า สองพี�นอ้งเอาเงินกาํไล 
มาสร้างวดั สร้างเจดียส์ององค์ สร้างศาลาให้ พระพุทธรูปมานอ่องหมื:นสะจ่าชิ:นซึ� งมีการกราบไหวม้าตั*งแต่
กษตัริยพ์ม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มีความเชื:อว่า พ่อค้าที:มาจากหลากหลายสถานที:จะมากราบไหว้ เพื:อที:จะชนะ
ทุกๆอย่างในการดําเนินธุรกิจ  ปัจจุบัน พ่อค้าและคนพม่ารวมทั3งผู้มีอํานาจในพม่า จะมาทําบุญขอพรจาก 
พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ที:เฝ้าดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ ใกล้กับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่องวัดแห่งนี3 
อายุประมาณ 160ปีแล้ว แต่ก็ยังมีการงทําบุญ สร้างวัดเพิ:ม ดูแลไว้ถึงปัจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชน
คนพม่า.ขอพรในเรื:องชนะในเรื:องภยนัตรายต่างๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั*น  ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า 

สร้างขึ*นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้ที�
จาํหน่ายในตลาดแห่งนี* มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก เสื* อผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซื3อสิ3นค้าหรืออัญมณีที:มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั3ง เนื:องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
20.45 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที:ยวบินที: SL207 

44.d^ น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการและเงื:อนไขรายการท่องเที:ยว 

ตารางเดนิทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ W สิ:งศักดิ[สิทธิ[ บิน SL พกั 4 ดาว 
เริ:มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี:ยว 

44 พ.ค.74 4e พ.ค.74 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

4a พ.ค.74 4g พ.ค.74 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

29 พ.ค.74 eX พ.ค.74 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

09 ม.ิย.74 2X ม.ิย.74 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

16 ม.ิย.74 2a ม.ิย.74 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

23 ม.ิย.74 4d ม.ิย.74 34+1  7,900 7,900 6,900 2,000 

Xa ก.ค.74 Xg ก.ค.74 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

14 ก.ค.74 2^ ก.ค.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

21 ก.ค.74 44 ก.ค.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

28 ก.ค.74 4W ก.ค.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

04 ส.ค.74 X^ ส.ค.74 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

11 ส.ค.74 24 ส.ค.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

18 ส.ค.74 2W ส.ค.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

25 ส.ค.74 47 ส.ค.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

01 ก.ย.74 X4 ก.ย.74 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 ก.ย.74 XW ก.ย.74 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

15 ก.ย.74 27 ก.ย.74 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

22 ก.ย.74 4e ก.ย.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

29 ก.ย.74 eX ก.ย.74 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตั;วเครื:องบินชั3นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี:ยนแปลงตั;ว 
� ที:พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 4-e ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ:มเงินพกัห้องเดี:ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื3อหรือเปลี:ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที:ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ3าหนักกระเป๋าไม่เกิน 4X กก.ต่อ 2 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที:ท่องเที:ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ:นและหัวหน้าทัวร์นําเที:ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน2,XXX,XXX บาท (เป็นไปเงื:อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ3ามันและภาษีตั;วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ:มหากสายการบินปรับขึ3นก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที:จ่าย e%และภาษีมูลค่าเพิ:ม a% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
× 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 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 2 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ3าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ:นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

** ขณะนี3รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ:ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ:งจะมีผลบังคับใช้
ตั3งแต่วนัที: 22 สิงหาคม 4^^g ทั3งนี3 หากมีการเปลี:ยนแปลงจะต้องกลบัมายื:นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิ:มอกีท่านละ 2,XXX บาท ** 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื:อนไขการสํารองที:นั:งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 1,333 บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 41 วนั มิฉะนั5นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 84 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง :3 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั5งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั5งสิ5น 
• ยกเลกิการเดินทาง 41 - :3 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 13% และริบเงินมัดจําทั5งหมด 
• ยกเลกิภายใน 4D วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?การคืนเงินค่าทวัร์ทั5งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั5งสิ5น 

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

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั5งนี5ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง G วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื�อนไขอื�น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั5งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (41 ท่านขึ5นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 43 ท่านขึ5นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 43 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 43 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัHวภายใน เช่น (ตัHวเครื�องบิน, ตัHวรถทัวร์, ตัHวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั5 งก่อนทําการ
ออกตัHว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัHวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ5าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั5งสิ5น 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเพิ:มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิ[ในการเปลี: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) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั3งสิ3น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที:ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื3อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

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

� กรณีที:การตรวจคนเข้าเมืองทั3งที:กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที:ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ที: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 Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั3งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั5งสิ5น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั5น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั5งสิ5น 

� กรณ ี“หญิงตั5งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี5อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั5งสิ5น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื:อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื:อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 


