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

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6  
 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
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06.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน SL200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากน้ัน น าท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าถือเป็น

เจดียคู์่บา้นคู่เมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซ่ึงเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที่ไหนที่สร้าง
เทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อนที่ส าคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที่นี้ ทั้ง
เร่ืองงาน เงินและความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นีเ้ป็นเทพทนัใจทีใ่หญ่ทีสุ่ดในย่างกุ้ง 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ45 กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมยัโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จน
มาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา
ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้ งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้ าย่างกุ้งท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือแจว ชม ๒.
พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชยั
อนังดงามบนเกาะกลางน ้ าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาว
สิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้าท่วมได ้ท่ีบริเวณ
ท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตร
หรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้ง
ปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่
โผล่เหนือผวิน า้ 



  

- 3 - 

RYRK191160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ได้เวลาสมควร   น าท่านเดินทางกลบัย่างกุ้ง 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึก
สมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและ
ชาวไทย  วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ 
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ
โบยสัีก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิ้วช้ีของนัตโบโบยี
แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพ
กระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน
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แลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก
เช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน  น าท่านเข้าชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง เป็นเจดีย์ทรงแปด
เหล่ียม สีเหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดีย์
บรรจุ เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
เอาไวณ้ เจดีย์แห่งน้ี ยงัมีเทพทันใจองค์ท่ีโต
ท่ีสุด ท่ีชาวพม่านบัถือมากท่ีสุด และเช่ือกนัว่า 
ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานให้อย่าง
รวดเร็ว 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่ง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่
บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้ง
แปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์
ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนั
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์
ก่อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย 
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และอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหาร
ส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ี
รวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษ
พยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมา
แขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้
อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด
ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 

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 
   *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือโออชิิ 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง

ค ร้ั ง เ ม่ื อ ปี พ . ศ .  2 4 9 3 -2 4 9 5  โ ด ย น า ย อู นุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่ า  เพื่อใช้ เ ป็น
สถานท่ีช าระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6ในช่วงระหวา่ง
ปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพื่อให้บงัเกิดสันติ
สุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการประชุม
สงฆโ์ลกเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผา่นมาท่ี
ส าคัญเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
พร้อมทั้งพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยน าพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมท าพิธีอัน
ศักดิ์สิทธ์ิครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซ่ึงมีความเช่ือวา่ “หากท่านใด
ไดท้ าพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยงัมีพระ

มหามุนีจ าลอง (ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าองค์จริงอยู่ทีม่ัณฑะเลย์) 
** หมายเหตุ  การท าพธิีครอบเศียร คณะจ านวน 20 ท่านขึน้ไปถึงจะท าพธิีได้ ** 
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จากน้ัน เดินทางสู่๗.เจดี ย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan 

pagoda)ตั้ งอยู่ เ มืองย่ า งกุ้ ง  ส ร้ าง ข้ึน เ ม่ือ
พุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย์ ตีร่ีต  ามาดอก้า 
แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและ
พระธาตุส่วนอ่ืนๆ 32 องค์เป็นช่ือภาษามอญ
ว่า “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊ แปลว่า พระธาตุอะแส่น 
แปลว่า พระอรหันต์แปลรวม“พระธาตุสร้าง
ในการน าของพระอรหนัต์”ส่วนเส้นเกศาธาตุ
และพระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระ
ธาตุอีก 10สถานท่ีประจุบนั พม่าเลยมาเรียก
ออกเสียงส าเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน”จากช่ือมอญ“ไจ๊อะแส่น” 
พระธาตุอายตุั้งแต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกวา่ปีแลว้  ตอน 
ย่างกุ้ง กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู่ ยกัษ์สองพี่น้อง ช่ือ “นอ
งดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์น้อง รับหน้าท่ี เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผื่อไม่ให้มีการ
ขโมยแลว้เอาไปท่ีอ่ืน แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้าดูแลสถานท่ีไว ้เพื่อไม่ให้มีการโกง ตามประวัติแล้ว คนพม่า เลยมี
ความเช่ือว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ทีต้่องประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพือ่ความยุติธรรมและชนะคดีแล้ว 
กับยักษ์สองพี่น้องให้มาดูแล และอย่าให้ส่ิงไม่ดีต่างๆ เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหว้
สักการะขอพรในเร่ืองคดีความต่างๆ 

จากน้ัน น าท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีช่ือเสียงและอ านาจในยุค
กงบาว ท่านมีความศรัทธามาก  โดยสร้างมากว่า 170 ปีEain Tawแปลว่า บ้าน ที่พัก Yarแปลว่า ร่องรอยแปล
รวมกัน (ร่องรอยของบ้านที่พัก)ตามประวัติแล้ว คนพม่ามีความเช่ือว่า สถานที่ พืน้ที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คน
น้ันซ้ึงจะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเร่ืองบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแล
ปกป้องรักษาสถานที่ด้วย สามารถไปกลับท่าน ให้ท่านประทานที่อยู่อาศัยที่คู่ควรกับตนขอในเร่ืองที่อยู่ ที่ดิน 
อสังหาริมทรัพย์ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวติัเล่าวา่พอ่คา้ ตุมะนะ สองพี่นอ้ง มาท าการคา้ขาย

ท่ีท่าเรือ จ้ีหม่ินด่าย แลว้ศรัทธาท่ีจะสร้างวดัให้แก่พระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษครองพม่า สองพี่นอ้งเอาเงินก าไล 
มาสร้างวดั สร้างเจดียส์ององค์ สร้างศาลาให้ พระพุทธรูปมานอ่องหมื่นสะจ่าช่ินซ่ึงมีการกราบไหวม้าตั้งแต่
กษตัริยพ์ม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มีความเช่ือว่า พ่อค้าทีม่าจากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ เพื่อที่จะชนะ
ทุกๆอย่างในการด าเนินธุรกิจ  ปัจจุบัน พ่อค้าและคนพม่ารวมทั้งผู้มีอ านาจในพม่า จะมาท าบุญขอพรจาก 
พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ที่เฝ้าดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ ใกล้กับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่องวัดแห่งนี ้
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อายุประมาณ 160ปีแล้ว แต่ก็ยังมีการงท าบุญ สร้างวัดเพิ่ม ดูแลไว้ถึงปัจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชน
คนพม่า.ขอพรในเร่ืองชนะในเร่ืองภยนัตรายต่างๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า 

สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้ท่ี
จ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม้ อญัมณี หยก เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
19.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่SL207 

21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 
 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี  
ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท หรือตามอตัราของทางสถานฑูต ** 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางเดนิทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ บิน SL พกั 5 ดาว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

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 

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 

05 ม.ค.63 06 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 ม.ค.63 13 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 ม.ค.63 20 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 ม.ค.63 27 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 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 
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 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษี)  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทัวร์ :  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษทั รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที่  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที่  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที่  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที่  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที่  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 

0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
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กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


