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วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดียไ์จเ๊ขา้-เทพทนัใจไจเ๊ขา้-สิเรียม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพ

ทนัใจ เทพกระซิบ- เจดยีสุ์เล - พระมหาเจดียช์เวดกอง - ยา่งกุง้        (-/กลางวนั/เยน็)           

04.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออ้นแอร ์ ประต ู6 

 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน SL200 

หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบRandomไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่

ตดิกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที่นัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

จากน้ัน นําท่านแวะสกัการะ ๑.เจดียไ์จเ๊ขา้(Kyaik Khauk Pagoda)ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์เก่าแก่อีกแหง่หน่ึงของพมา่ถือเป็น

เจดียค์ู่บา้นคู่เมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจเ๊ขา้ ซ่ึงเป็นหวัหนา้ของเทพทนัใจในยา่งกุง้ท่ี
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ไหนท่ีสรา้งเทพทนัใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตท่ีน้ีก่อนที่สาํคญั ใครอยากไดง้านใหญเ่งินใหญ่คน

พม่าจะมาขอท่ีน้ี ทั้งเร่ืองงาน เงินและความสาํเร็จ ถา้จะนบัแลว้องคน้ี์เป็นเทพทนัใจท่ีใหญท่ี่สุดในยา่ง

กุง้ 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นาย

พลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเมื่อปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะ

เห็นเศษซากกาํแพงสไตลล์ซิูตาเนียนบาโรก ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ําย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแม่น้ําอิระวดี นําท่านนัง่

เรือแจว ชม ๒.พระเจดียเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน้ํา

อายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น้ําจะข้ึนสกัเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน้ําท่วมได ้ท่ีบริเวณท่า

เทียบเรือบนเกาะ นาํท่านไหวส้กัการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอปุคปุที่เป็นท่ีนบัถือของชาวพม่า

สามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดกุตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัที่ว่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลงัที่โผล่เหนือ

ผิวนํ้า 

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชม ๓.เจดียโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รปู ไดนํ้ามาเมื่อ 

2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองคาํบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค์ และจารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบ้ือง

สีสนังดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิ หลายจุดในองคพ์ระเจดียนํ์าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพ

ทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย 

 วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้

เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะนาํใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้

เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไวจ้ากนั้นนาํท่านขา้ม

ฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสกัการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามตาํนานกล่าววา่นาง

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวติ

ไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ้านม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากน้ัน  นําท่านเขา้ชม ๔.เจดียสุ์เล(Sule Pagoda)ตั้งอยูใ่จกลางเมืองยา่งกุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สีเหลืองทอง

อร่าม ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดียแ์ห่งน้ี ยงัมีเทพทนัใจองคท่ี์โต

ท่ีสุด ท่ีชาวพมา่นับถือมากท่ีสุด และเช่ือกนัวา่ ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 
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เย็น นําท่านชมและนมสัการ๕.พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ 

มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน

สามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้ง

บารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์

หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ้าพระประจาํวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้บัการ

บูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตัน

ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเคร่ือง อัฐะบริขารของ

พระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมี

เพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบ

ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธ

เจดียล์ว้นมตีาํนานและภมูิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตก

แม่น้ําย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจ้ึงถือเป็น

สญัลกัษณแ์หง่ความสามคัคีซ่ึงชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้

ดัง่ตอ้งการจากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสี

ต่างกนัออกไป 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะติ ตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาํเร็จ *** 

19.00น.  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์เตม็อ่ิมกบัชาชูชิ สุก้ีหมอ้ไฟและซูชิ สารพดัหนา้ใน

เครือโออิชิ 

จากนั้น  นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

วนัที่สอง ยา่งกุง้ – เจดียก์าบาเอ ทาํพิธีครอบเศียร – เจดียไ์จก้ะส่าน – เจดียเ์อ่งตอ่หยา่ – เจดียเ์มียตซอนิน

เนือง – ตลาดสก็อต         (เชา้/กลางวนั/ - )               

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน ชม๖.เจดียก์าบาเอ(World Peace Pagoda)สรา้งครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2493-2495 โดยนายอนุูนายกรฐัมนตรี

คนแรกของพม่า เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีชาํระพระไตรปิฎกครั้งท่ี 6ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499

และเพ่ือใหบ้ังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการประชุมสงฆ์โลกเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2547 ท่ีผ่านมาท่ีสาํคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พรอ้มทั้งพระธาตุของพระสารีบุตรและพระ

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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โมคลานะ โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมทาํพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิครอบเศียร ครอบเกลา้ ดว้ย

พระบรมสารีริกธาต ุเพื่อความเป็นสิริมงคล ซ่ึงมีความเชื่อวา่ “หากท่านใดไดท้าํพธีิมงคลบชูารบัพระธาตุ 

ท่านน้ันจะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากน้ันยงัมีพระมหามุนีจาํลอง (สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ 1 

ใน 5 ของพม่าองคจ์ริงอยูท่ี่มณัฑะเลย)์ 

 ** หมายเหต ุ การทาํพิธีครอบเศียร คณะจาํนวน 20 ท่านข้ึนไปถึงจะทาํพิธีได ้** 

จากน้ัน เดินทางสู่๗.เจดียไ์จก๊ะส่าน (kyaikkasan pagoda)ตั้งอยู่เมืองย่างกุง้ สรา้งข้ึนเมื่อพุทธศกัราช 218 โดย

กษัตริย ์ตีร่ีตาํมาดอกา้ แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสน้และพระธาตุส่วนอ่ืนๆ 32 องคเ์ป็นช่ือ

ภาษามอญวา่ “ไจ ๊อะแส่น” ไจ ๊แปลวา่ พระธาตุอะแส่น แปลวา่ พระอรหนัตแ์ปลรวม“พระธาตุสรา้งในการ

นําของพระอรหันต์”ส่วนเสน้เกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบ่ง ไปสรา้ง พระธาตุอีก 10สถานท่ี

ประจุบนั พมา่เลยมาเรียกออกเสียงสาํเนียงพมา่วา่ “ไจก๊ะสาน”จากชื่อมอญ“ไจอ๊ะแส่น” พระธาตุอายุตั้งแต่

สรา้งมาถึงประจุบนั มี สองฟันกว่าปีแลว้  ตอน ย่างกุง้ กลายเป็นเมืองรา้ง ไม่มีใครอยู่ ยกัษ์สองพี่น้อง ชื่อ 

“นองดอ องคพ่ี์ และ “นยดีอ”องคน์อ้ง รบัหน้าท่ี เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผ่ือไม่ให้

มีการขโมยแลว้เอาไปท่ีอ่ืน แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้าดแูลสถานท่ีไว ้เพ่ือไมใ่หม้ีการโกง ตามประวตัแิลว้ คนพม่า 

เลยมีความเช่ือว่า ถา้มีคดีตา่งๆ ท่ีตอ้งประสพ สว่นมากจะมาขอจากเทพไจก๊ะสา่น เพ่ือความยุตธิรรม

และชนะคดีแลว้ กับยกัษส์องพ่ีนอ้งใหม้าดูแล และอย่าใหส้ิ่งไม่ดีตา่งๆ เขา้มาขวางในการยุติธรรม

ของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหวส้กัการะขอพรในเร่ืองคดีความตา่งๆ 

จากน้ัน นําท่านไปยงั ๘.เจดียเ์อ่งตอ่หยา่(Eain taw Yar pagoda)สรา้งโดยกษัตริย ์กงบาว ผูมี้ช่ือเสียงและ

อาํนาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรทัธามาก  โดยสรา้งมากว่า 170 ปีEain Tawแปลว่า บา้น ที่พกั Yar

แปลว่า ร่องรอยแปลรวมกนั (ร่องรอยของบา้นท่ีพกั)ตามประวตัิแลว้ คนพม่ามีความเช่ือว่า สถานท่ี 

พ้ืนท่ี ถา้คู่ควรกบัคนไหน คนนั้นซ้ึงจะไดเ้ป็นเจา้ของ เลยมาขอเรื่องบา้น ที่ดิน ท่ีจะคู่ควรกับตนเอง 

และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ท่ีดูแลปกป้องรักษาสถานท่ีดว้ย สามารถไปกลับท่าน ใหท้่าน

ประทานท่ีอยูอ่าศยัท่ีคู่ควรกบัตนขอในเร่ืองท่ีอยู ่ท่ีดิน อสงัหาริมทรพัย ์

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  ๙.เจดียเ์มียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวติัเล่าวา่พอ่คา้ ตุมะนะ สองพ่ีน้อง มาทาํการ

คา้ขายท่ีท่าเรือ จี้ หมิ่นด่าย แลว้ศรทัธาท่ีจะสรา้งวดัใหแ้กพ่ระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษครองพมา่ สองพี่น้องเอา

เงินกาํไล มาสรา้งวดั สรา้งเจดียส์ององค ์สรา้งศาลาให ้พระพทุธรูปมานอ่องหม่ืนสะจา่ช่ินซ่ึงมีการกราบ

ไหวม้าตั้งแต่กษัตริยพ์ม่า พระพุทธรูปดงักล่าว มีความเช่ือว่า พ่อคา้ท่ีมาจากหลากหลายสถานท่ีจะมา

กราบไหว ้เพ่ือท่ีจะชนะทุกๆอยา่งในการดาํเนินธุรกิจ  ปัจจบุนั พอ่คา้และคนพม่ารวมทั้งผูมี้อาํนาจใน

พม่า จะมาทาํบุญขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ท่ีเฝ้าดแูล ยา่นธุรกิจ ท่าเรือ ใกลก้บับริเวณ 

พระเจดียแ์ม็ดซอนยหีน่องวดัแหง่น้ี อายุประมาณ 160ปีแลว้ แตก็่ยงัมีการงทาํบุญ สรา้งวดัเพ่ิม ดแูล

ไวถึ้งปัจจบุนักนัจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่า.ขอพรในเร่ืองชนะในเร่ืองภยนัตรายตา่งๆ 

จากน้ัน  ชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)ตลาดเกา่แก่ของชาวพมา่ 

สรา้งข้ึนโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้

ท่ีจาํหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด 
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งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

 สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

20.45 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินที่ SL207 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมริูลื้ม 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางเดนิทาง มหศัจรรย ์เมียนมาร ์สกัการะ 9 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ บิน SL พกั 5 ดาว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

01 ก.ย.62 02 ก.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 ก.ย.62 09 ก.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

15 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

22 ก.ย.62 23 ก.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

29 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

06 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

13 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34+1 9,900 9,900 8,900 2,000 

20 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

23 ต.ค.62 24 ต.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

27 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

03 พ.ย.62 04 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

10 พ.ย.62 11 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

17 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

24 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

01 ธ.ค.62 02 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

04 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

11 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

18 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

22 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

29 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้ง

เด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนังสือเดินทาง

ธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนกัในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 

14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวี

ซ่าปกตอีิก ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บคา่วีซ่าเพ่ิมอีกทา่นละ 1,000 บาท ** 
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เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 40 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 - 40 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะทาํ

การเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั้งน้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือน

การเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร์

ไทยรว่มเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง

ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,

การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบตัิเหตใุนรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาํ

ใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น 

ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 
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 กรณีมี คดีความ ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์าท่าน

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี หญิงตั้งครรภ ์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
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