
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพ
ทนัใจเทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

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

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD 4230 

หมายเหตุ สายการบินนกแอร์มีบริการลอ็กที่น่ังและNOK PREMIUM SEATบริการส าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์
ต้องการน่ังแถวหน้าและน่ังติดกันหรือเลือกที่น่ังได้ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ
RANDOMไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบิน
ได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  * ต้องการลอ็คทีน่ั่งแถวหน้าNOK 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(เวลาท้องถิ่น
 ที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(BAGO)ซ่ึง
 ในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจาก
 เมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กม.) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45ชม. จากนั้น น าท่านแวะสักการะ     
 ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า(KYAIK KHAUK PAGODA)ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าถือเป็น๐เจดีย์
 คู่บา้นคู่เมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซ่ึงเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที่ไหนที่
 สร้างเทพทนัใจ ต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อนที่ส าคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะ
 มาขอทีนี่ ้ทั้งเร่ืองงาน เงินและความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นีเ้ป็นเทพทันใจทีใ่หญ่ที่สุดในย่างกุ้ง จากน้ัน
 เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(THANLYIN)ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ45กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชม
ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นาย
พลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะ
เห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนัง่
เรือแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา(KYAIK HWAW WUN PAGODA) พระปางมารวิชัยอนังดงามบน
เกาะกลางน ้ าอายุนบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วม
ได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือ
ของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวทีว่่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลงัที่โผล่
เหนือผวิน า้ ไดเ้วลาสมควร   น าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 

2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี 
และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 
และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจา้
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 



วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ี
ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน
เพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่า
นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 จากนั้นน าท่านเขา้ชม ๔.เจดีย์สุเล(SULE PAGODA) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองยา่งกุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สี
 เหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดียบ์รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดียแ์ห่งน้ี ยงัมีเทพ
 ทนัใจองค์ท่ีโตท่ีสุด ท่ีชาวพม่านบัถือมากท่ีสุด และเช่ือกนัว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานให้อยา่ง
 รวดเร็ว น าท่านชมและนมสัการ ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(SHWEDAGON PAGOD) พระเจดียท์องค า
 คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของ
 เมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
 ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้าง
 บารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคห์ากใคร
 เกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อ
 เติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐาน
 เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสาม
 พระองค์บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่
 บนยอดบริเวณเจดียจ์ะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาท
 ซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านาน
 และภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ้ง
 เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์
 แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่
 ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสี
 ต่างกนัออกไป 

 

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 ธัสสะติ 

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหาง
ส้ัน 

พญานาค 



   *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือ

โออชิิ 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั...................................... หรือระดับเทยีบเท่าโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวPARK 5* 

วนัทีส่อง ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ท าพธิีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมยีตซอนิน
เนือง –ตลาดสกอ็ต        (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นชม ๖.เจดีย์กาบาเอ(WORLD PEACE PAGODA)สร้างคร้ังเม่ือปีพ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุ

นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีช าระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2497 
– พ.ศ.2499และเพื่อให้บงัเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานท่ีใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเม่ือเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผา่นมาท่ีส าคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของพระสา
รีบุตรและพระโมคลานะ โดยน าพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมท าพธีิอนัศักดิ์สิทธ์ิครอบเศียร ครอบ
เกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซ่ึงมีความเช่ือวา่ “หากท่านใดไดท้  าพิธีมงคลบูชา
รับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยงัมีพระมหามุนีจ าลอง 
(ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าองค์จริงอยู่ที่มัณฑะเลย์) ** หมายเหตุ  การท าพิธีครอบเศียร คณะจ านวน 
20 ท่านขึน้ไปถึงจะท าพธีิได้ ** จากนั้นเดินทางสู่ ๗.เจดีย์ไจ๊กะส่าน (KYAIKKASAN PAGODA) ตั้งอยู ่
เมืองยา่งกุง้ สร้างข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย ์ตีร่ีต  ามาดอกา้ แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 
เส้นและพระธาตุส่วนอ่ืนๆ 32 องคเ์ป็นช่ือภาษามอญวา่ “ไจ ๊อะแส่น” ไจ ๊แปลวา่ พระธาตุอะแส่น แปลวา่ 
พระอรหนัต์แปลรวม“พระธาตุสร้างในการน าของพระอรหันต์”ส่วนเส้นเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีเหลือ 
เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานท่ี. ประจุบนั พม่าเลยมาเรียกออกเสียงส าเนียงพม่าวา่ “ไจก๊ะสาน” 
จากช่ือมอญ“ไจ๊อะแส่น” พระธาตุอายุตั้ งแต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกว่าปีแล้ว  ตอน ย่างกุ้ง 
กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู ่ยกัษส์องพี่นอ้ง ช่ือ “นองดอ องคพ์ี่ และ “นยดีอ”องคน์อ้ง รับหนา้ท่ี เฝ้า 
เกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผื่อไม่ให้มีการขโมยแลว้เอาไปท่ีอ่ืน แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้า
ดูแลสถานท่ีไว ้เพื่อไม่ให้มีการโกง ตามประวัติแล้ว คนพม่า เลยมีความเช่ือว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ที่ต้อง
ประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพ่ือความยุติธรรมและชนะคดีแล้ว กบัยกัษ์สองพีน้่องให้มา
ดูแล และอย่าให้ส่ิงไม่ดีต่างๆ เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหว้สักการะขอพรใน
เร่ืองคดีความต่างๆ จากนั้นน าท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(EAIN TAW YAR PAGODA)สร้างโดย
กษัตริย์ กงบาว ผู้มีช่ือเสียงและอ านาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธามาก  โดยสร้างมากว่า 170 ปีEAIN 
TAWแปลว่า บ้าน ที่พัก YARแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกัน (ร่องรอยของบ้านที่พัก)ตามประวัติแล้ว คน
พม่ามีความเช่ือว่า สถานที่ พื้นที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนน้ันซ้ึงจะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเร่ืองบ้าน 
ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้องรักษาสถานที่ด้วย สามารถไป
กลบัท่าน ให้ท่านประทานทีอ่ยู่อาศัยทีคู่่ควรกบัตนขอในเร่ืองทีอ่ยู่ ทีด่ิน อสังหาริมทรัพย์ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
  
 



 จากนั้นเดินทางสู่ ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง( MYAT SAW NYI NAUNG )ตามประวติัเล่าว่าพ่อคา้ ตุมะ
นะ สองพี่น้อง มาท าการคา้ขายท่ีท่าเรือ จ้ีหม่ินด่าย แลว้ศรัทธาท่ีจะสร้างวดัให้แก่พระสงฆ์ในสมยัยุค
องักฤษครองพม่า สองพี่นอ้งเอาเงินก าไล มาสร้างวดั สร้างเจดียส์ององค ์สร้างศาลาให้พระพุทธรูปมาน
อ่องหม่ืนสะจ่าช่ินซ่ึงมีการกราบไหวม้าตั้งแต่กษตัริยพ์ม่า พระพุทธรูปดงักล่าว มีความเช่ือวา่ พ่อคา้ท่ีมา
จากหลากหลายสถานท่ีจะมากราบไหว ้เพื่อท่ีจะชนะทุกๆอยา่งในการด าเนินธุรกิจ. ปัจจุบนั พอ่คา้และคน
พม่ารวมทั้งผูมี้อ  านาจในพม่า จะมาท าบุญ ขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ท่ีเฝ้าดูแล ย่านธุรกิจ 
ท่าเรือ ใกลก้บับริเวณ พระเจดียแ์ม็ดซอนยีหน่องวดัแห่งน้ี อายุประมาณ 160ปีแลว้ แต่ก็ยงัมีการท าบุญ 
สร้างวดัเพิ่ม ดูแลไวถึ้งปัจจุบนักันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่าขอพรในเร่ืองชนะในเร่ือง
ภยนัตรายต่างๆ จากนั้นชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BOGYOKE AUNG SAN)หรือ ตลาดสก๊อต(SCOT 
MARKET) ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น
ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมี
ศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา 
(หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้
ศุลกากรตรวจ) สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 4239 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางเดนิทาง มหศัจรรย์เมียนมาร์ สักการะ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ บิน DD พกั 5 ดาว 

เร่ิม
เดนิทาง 

กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดีย่ว 

18 ธ.ค.61 19 ธ.ค.61 30 6,900 6,900 5,900 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 6,900 6,900 5,900 2,000 

22 ม.ค.62 23 ม.ค.62 30 6,900 6,900 5,900 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 6,900 6,900 5,900 2,000 

12 ก.พ.62 13 ก.พ.62 30 6,900 6,900 5,900 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 6,900 6,900 5,900 2,000 

05 มี.ค.62 06 มี.ค.62 30 6,900 6,900 5,900 2,000 

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

19 มี.ค.62 20 มี.ค.62 30 6,900 6,900 5,900 2,000 

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

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์
จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
 
 



เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากการจองส่วนท่ีเหลือช าระ
ทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน
เดินทาง 21 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยุด
นกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ท่ีบริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั 
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 
7.กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดั
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ี
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


