
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เดนิทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์  

กราบขอพรพระมหาเจดย์ีชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ 
นมัสการพระพทุธไสยาสน์เจ๊าทัตย ีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วดัไจ๊คะวาย   

สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม 
เมนูพเิศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออชิิ+พกัหรูหราระดบั 4 ดาว 

 



 
08.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD)   ประตู 6 โดยมี

เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเทีย่วบิน DD 4234   
หมายเหตุ สายการบนินกแอรมี์บริการลอ็กที่นัง่และ Nok Premium Seat บรกิารส าหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการ

นัง่แถวหนา้และนัง่ตดิกนัหรอืเลอืกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่

สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตาม

เงือ่นไขสายการบนิ   

 * ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้ Nok Premium Seat 

 แถวที่ 30-35 และ 44-45   ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 700 บาท/ท่าน 

 กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองค่ะ** 

11.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ ง ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว                       
(เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BOGYOKE AUNG SAN) หรือ ตลาดสก๊อต (SCOT 

MARKET) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ 
เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน 
ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจาก
จะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)   น าท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า (KYAIK KHAUK PAGODA) ซ่ึงเป็น
เจดียท่ี์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าถือเป็นเจดียคู์่บา้นคู่เมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซ่ึง
เป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที่ไหนทีส่ร้างเทพทนัใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตทีนี่ก่้อน ที่ส าคัญ 
ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที่นี้ ทั้งเ ร่ืองงาน เงินและความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี้
เป็นเทพทันใจที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (THANLYIN) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
ประมาณ45 กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่า
ของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 
2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้ าย่างกุ้งท่ี เช่ือมต่อกับแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา(KYAIK 
HWAW WUN PAGODA) พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้ าอายุนบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของ
ชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้
สักการะเพ่ือขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ทีเ่ป็นทีนั่บถือของชาวพม่า สามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลา
ดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน ้า น าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 
จากนั้น ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์             
  โบตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง      (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            
 



น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศ
ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบั
ดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนั้น น าท่านขอพร นัตโบ
โบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัต
โบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก ็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ
ผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ัน ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท  หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่
แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้ว
ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสม
ตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอกีฟากหน่ึง ของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมี
นามวา่ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่ง
แรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมา
นานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์
นีก้นัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิศษ สลดักุ้งมังกร เป็ดปักกิง่  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUMMIT PARKVIEW HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญ
โบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) น า
ท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชา
สถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ นมสัการยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะ
พม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง  377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุด
อธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงั
พื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้
และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี

วนัทีส่อง หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-พระราชวังบุเรง              
  นอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                     (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            
 



โบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ท่านจะได้นมสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค  ้าจุนชีวิต
ให้เจริญรุ่งเรือง จากนั้นน าท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ท่ี วดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและ
สามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ี
ได ้

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
หลงัทานอาหารเดินทางสู่ เจดีย์ไจ๊ปุ่น  สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 
30 เมตร  ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบั
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่สร้างข้ึนโดยสตรี
ส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาว
หนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที น าท่าน นมัสการพระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปีพ .ศ.2524  ซ่ึง
เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร 
สูง16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือม
พระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย จากนั้นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บลัลงัก์ผึ้ง 
ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท  าให้
สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญว่า
เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ัง
ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจาก
พงศาวดาร 

 
 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองย่างกุ้ง  ชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระ
เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง 
ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอ



พรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้ง
แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ พระ
เจดียน้ี์ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้ งหมด
น ้าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะ
บริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ 
จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึง
ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ี
รวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ี
องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า 
ช่วยกันกู้ข้ึนมาแขวนไวท่ี้เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ี
ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป น าท่านร่วมบูชาแม่ยกัษท่ี์เช่ือ
กนัวา่การบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเขา้ไดที้ละคน 
และพระสุริยนัจนัทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิข้าวป้ัน
สารพดัหน้าในเครือโออชิิ ทีบุ่กตลาดไปทีพ่ม่า ปัจจุบันมีหลายสาขาในประเทศพม่า 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUMMIT PARKVIEW HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 
 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ 
สัตวส์ัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระ
ท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 

12.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD 4235 
13.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

.........หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม..........  
 

กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้

ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 
 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สเิรยีม บนิ DD พกัโรงแรม 4 ดาว 
เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

12 พ.ค.61 14 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

19 พ.ค.61 21 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

26 พ.ค.61 28 พ.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

วนัทีส่าม พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี– สนามบินบิงกาลาดง - กรุงเทพ (ดอนเมือง) 



2 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

9 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

16 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

23 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

30 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

7 ก.ค.61 9 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

14 ก.ค.61 16 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

21 ก.ค.61 23 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 10,999 10,500 9,999 3,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 



8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้ งท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 450 บาท/วัน/ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 ** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดา ผา่นท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทวัร์จะตอ้งเรียกเก็บค่าวี
ซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 



เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส     ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั (ช่วงเทศกาล
กรุณาช าระก่อนเดินทาง 25 วนั) พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง  
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้ งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทุกกรณี 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
• บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

• เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส าคัญ 

• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 



• ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

• กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

• ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

• ** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


