
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR 
 

สักการะ 1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดแห่งพม่า : เจดย์ีชเวดากอง 
 

 ไหว้พระ 7 วดั : เจดีย์โบตาทอง เทพทนัใจ เทพกระซิบ : มหาเจดีย์ชเวดากอง : วดังาทตัจี : พระนอนตาหวาน :  

วดัไจ้กะล้อ :  วดัโกทตัจี : มหาวิชยเจดีย์   

 อ่ิมอร่อยกบัเมนพิูเศษ !!  เป็ดปักก่ิงยา่งชัน้ดี // กุ้งแมนํ่า้ยา่ง  



รายการทวัร์ 

วนัท่ี รายการ เช้า เท่ียง เยน็ โรงแรมท่ีพกั 

1 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ยา่งกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ –  

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจ้กะเลาะ –  

มหาวิชยเจดีย์ – วดัโกทตัจี – ยา่งกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

   ----------- 

กาํหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุตํ่ากว่า 12 ปีจงึใช้ราคาเดก็ 

วันเดนิทาง ราคาท่านละ GROUP SIZE 

03 เมษายน 2563 (วนัศกุร์) 4,499 บาท 24+1 

05 เมษายน 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

08 เมษายน 2563 (วนัพธุ) 3,399 บาท 24+1 

09 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 3,399 บาท 24+1 

22 เมษายน 2563 (วนัพธุ) 3,399 บาท 24+1 

23 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 4,499 บาท 24+1 

24 เมษายน 2563 (วนัศกุร์) 4,499 บาท 24+1 

30 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 3,399 บาท 24+1 

05 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 3,399 บาท 24+1 

07 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

08 พฤษภาคม 2563 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

10 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

12 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 2,999 บาท 24+1 

13 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

14 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

16 พฤษภาคม 2563 (วนัเสาร์) 4,999 บาท 24+1 

17 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

20 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

21 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

22 พฤษภาคม 2563 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

24 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 4,999 บาท 24+1 

26 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 2,999 บาท 24+1 

27 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

28 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

30 พฤษภาคม 2563 (เสาร์) 4,999 บาท 24+1 

01 มิถุนายน 2563 (วนัจนัทร์) 3,399 บาท 24+1 



03 มิถุนายน 2563 
**วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระราชินี 

(วนัพธุ) 4,999 บาท 24+1 

04 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

10 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

11 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

13 มิถุนายน 2563 (เสาร์) 4,999 บาท 24+1 

17 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

19 มิถุนายน 2563 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

24 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

25 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ยา่งกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทนัใจ –  

                     เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจ้กะเลาะ – มหาวิชยเจดีย์ – วดัโกทตัจี –  

                     ยา่งกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แถว 6-7       

สายการบนินกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอํานวย

ความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อน

ออกเดนิทาง 

06.20 น. นําท่านเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบนิ DD4230  

07.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิมิงกาลาดง  

 สนามบนิยา่งกุ้ งตัง้อยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ ง 15 กิโลเมตร   

(เวลาท้องถ่ินท่ีพมา่ช้ากวา่ไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้ งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  

 พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

 (พระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) 

เป็นเจดีย์ทองคําสีทองเหลืองอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 

นานเกือบ 2,500 ปี มีตํานานเลา่วา่ เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือสองพ่ีน้องตะปสุสะและภลัลกิะ เดนิทางไป

ค้าขายท่ีอินเดียและเกิดความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าจงึ

ประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจงึนํากลบัมาประดษิฐานท่ีเมืองยา่งกุ้ง

หรือเมืองอสตินัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุนเจดีย์สงูเพียง 9 เมตรท่ีทําจาก 

ทอง เงิน ดีบกุ ทองแดงตะกัว่ หินออ่น และเหลก็ ตอ่มาพระเจ้าแผน่ดนิเมืองมอญ

และพมา่หลายองค์ได้เสดจ็มาบรูณะและก่อเจดีย์ใหมค่รอบเจดีย์ถึง 7 ครัง้ เชน่ 

พระนางชินซอว์บ ู(Queen Shin Sawbu) แห่งหงสาวดี ได้ถวายทองคําแท้เทา่



นํา้หนกัพระองค์ตีเป็นแผน่ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบตุรเขยของพระองค์ สว่นในพระ

เจ้ามนิดงแหง่มณัฑะเลย์ก็ทรงบรูณะยอดฉตัรใหมแ่ทนยอดฉตัรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว ทําให้ปัจจบุนัเจดีย์ช

เวดากองมีความสงูถึง 122 เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถ

มองเห็นแวววาวได้อยา่งชดัเจนในยามค่ําคืน 

******************************************************************************** 

การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลือกเดนิ

ขึน้ลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัวา่

สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่งกวา่ สมกบันํา้หนกัทองคําท่ีห่อหุ้มองค์เจดีย์อยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมาของ

ความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแห่งเมืองดากอง 

สถานที่สาํคัญของพระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์

เป็นลานกว้างท่ีกษัตริย์ทกุพระองค์ของพมา่ต้องมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุท่ีผู้คน

นิยมมากราบไหว้บชูาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวด

มนต์ตัง้ใจอธิฐานเพ่ือขอให้ได้ในสิง่ท่ีปรารถนา  

นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดษิฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 

องค์  ท่านสามารถสรงนํา้พระประจําวนัเกิดของตวัเองได้ตามจดุ โดยแตล่ะจดุจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง

สญัลกัษณ์ประจําวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจําวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

 

 เจดย์ีโบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมี

ความเช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ีแล้วพระเจ้าโอกะลาปะ

กษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ

(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพ่ีน้องอญัเชิญมาทาง

เรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี ้เพ่ือนําไปบรรจไุว้ท่ี

มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจเุส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนั

เวลาผา่นไป ได้มีการบรูณะซอ่มแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลก

คาํไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาํเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สงิห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



ครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลายอยา่งภายในเจดีย์ จงึสร้างโครงสร้างใหมข่ึน้มาในปี พ.ศ.2496 และได้นําพระเกศา

ธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสีทอง

อร่ามสวยงาม และมีทางเดนิภายในเจดีย์ให้สามารถเดนิชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย  

 นัตโบโบยี//เทพทนัใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ีชาวพมา่นบัถือมากท่ีสดุซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยท่ี

เช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพ่ือขอสิง่ท่ีตนปรารถนา 

วิธีสักการะ และขอพร เทพทนัใจ  

จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการเร่ืองของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั  

ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแห่งชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิง่ของเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีนิยม นํามา

ถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมนํา ธนบตัร 2 ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกนั 2 ใบ นําไปเสียบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างท่ีชี ้

ตรงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิง่ท่ีตนเองปรารถนา  

เม่ือเสร็จแล้วจงึดงึนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือความเป็นสริิมงคล  

(วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลด ีให้ท่านขอเพียงข้อเดยีวที่ท่านอยากจะได้มาก

ที่สุด) 

 เทพกระซบิ ตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 37 

ตนท่ีชาวพมา่เคารพนบัถือมาก มีตํานานเลา่วา่นางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิด

ศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า รักษาศีล ไมรั่บประทานเนือ้สตัว์ หลงัจาก

นางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จงึได้กลายมาเป็นนตัหรือเทะท่ีชาวพมา่เคารพกราบ

ไหว้กนัมาเน่ินนาน  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1)… เมนเูป็ดปักก่ิง+กุ้งแมนํ่า้ยา่ง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 พระพุทธไสยาสน์เจ้าทตัจี หรือ พระตาหวาน  

เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึน้เม่ือปี 

พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพมา่นามวา่  

“โบตา” และได้รับการบรูณะสร้างใหม ่ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ

เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยูใ่นตวัเมืองยา่งกุ้ง คนไทย

สว่นใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาท่ีสวยงามแล้ว  

ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ทําด้วยแก้วท่ีสัง่ผลติเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีนํา้

หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใต้พระบาทท่ีวางไว้ไมเ่สมอกนันัน้มีการวาดลวดลาย

สวยงามวา่ด้วยสิง่ท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจกัร มงคล 108 ประการ ที

แสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 

ประการ แสดงถึงสตัว์โลก และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและ

ยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดริวมอยูใ่นนัน้ด้วย 

 วัดงาทัตจี ตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้าม กบั วดัเจ้าทตัจีหรือวดัพระตาหวาน เป็นวดัท่ีมี



พระพทุธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินออ่น ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็น

โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบด้านหลงัเป็นไม้สกัแกะสลกัทัง้หมดและสลกัเป็นลวดลายต่างๆ องค์

พระพุทธรูปมีความสงูประมาณตึก 5 ชัน้ จําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะ

นะโบง ดสูวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกบัรูปพทุธประวตัิท่ีเป็นภาพวาด

และปนูปัน้ลอยตวัเหมือนภาพสามมิต ิ

 นําทา่นแวะสกัการะ สถปูพระสพุรรณกลัยา ณ วัดไจ้กะเลาะ (KYAIK KALO 

PAGODA) วดัแห่งนีเ้ช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีท่ีเก็บอฐิัของพระสพุรรณกลัยา โดยมีซุ้มรูปปัน้ของ

พระนางเป็นรูปสกัการะ ด้วยเร่ืองราวของพระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานบั 400 ปี เช่ือ

กนัวา่หลวงปู่ โง่น ได้มาทําพธีิปลดปลอ่ยดวงวิญญาณพระสพุรรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยท่ีถกูจองจําตัง้แตค่รัง้เสียกรุง

ครัง้ท่ีสอง (เชิญร่วมระลกึถงึวีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษัตรีและนกัรบไทยท่ี เสียสละพระองค์เป็นตวัประกนัเพ่ือ

ความสงบสขุของบ้านเมือง ร่วมสวดมนต์อทิุศกศุลให้ดวงวิญญาณบรรพบรุุษไทยในอดีต 

 มหาวิชยเจดย์ี (MAHA WIZAYA PAGODA) มหาวิชยเจดีย์ อยูต่ดิกบั

เจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ มหาวิชยเจดีย์ถกูสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือ

ของชาวเมืองวา่ ภายในบรรจพุระเกศาธาตสุองเส้น ลกัษณะเดน่ของมหาวิชย

เจดีย์ คือเจดีย์โดมสีขาว – ทอง ท่ีมีความอลงัการของโถงตรงกลางท่ีประดษิฐาน

พระพทุธรูป 8 องค์ เพดานเป็นท้องฟา้ ผนงัรอบๆเป็นภาพต้นโพธ์ิ มีภาพพทุธ

ประวตัขิองพระพทุธเจ้า  

 เจดย์ีโกทตัจี (Koe Htat Gyi Pagoda) ซึง่เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป

ปางมารวิชยัท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสดุองค์หนึง่ในยา่งกุ้ง สงูถงึ 72 ฟตุ หรือเรียกอีกนามวา่ พระอตลุาธิภาต ิมหามนีุ คําวา่โกในภาษา

พมา่ แปลวา่เก้า หมายถงึความเจริญก้าวหน้า พระเจดีย์โกทตัจีนีส้ร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1905 มีลกัษณะสถาปัตยกรรมพิเศษคือ 

เป็นอาคาร 9 ชัน้ มงุหลงัคา 9 ยอด ทางเดนิเข้าอาคารทัง้ 2 ด้านมีปฎิมากรรมปนูปัน้ รูปกบยกัษ์และง ูซึง่สตัว์ทัง้สองนีมี้ท่ีมา

จากตํานานวา่ไว้วา่ กบยกัษ์ได้กินง ูซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะในดนิแดนแห่งนีถื้อเป็นอีกสถานท่ีศกัดิส์ทิธิแห่งหนึง่ ท่ีนิยม

ขอพรในเร่ืองชยัชนะและโชคลาภตา่งๆ วิธีการขอพร ท่านสามารถขอพรได้ 1ข้อ อธิษฐานแล้วนบัลกูประคํา 9 รอบ 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุ้ ง 

21.00 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนินกแอร์ (DD) เท่ียวบนิท่ี  DD4239 

22.45 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  โดยสวสัดภิาพ 

                                SPiRiT OF  MYANMAR  

** หมายเหตุ **  

1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท/ต่อท่าน 

2. เดก็อายุเกิน 2 ขวบ เกบ็ทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  

***ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 



 

อัตราค่าบริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  

คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 

คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพมา่เทียบเทา่ 

คา่รถรับ-สง่ตามสถานทอ่งเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 

คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 

คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวติ 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 

คา่นํา้หนกัสมัภาระ หากมีการโหลดกระเป๋าสมัภาระลกูค้าต้องจา่ยเอง  

คา่ใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มนิิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสร์ิฟ

ตา่งๆ ฯลฯ  

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 

คา่ทําหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบสว่นตวั 

คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน สําหรับ ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท ตลอดการเดนิทาง    

   **เดก็จ่ายทิปเท่ากบัผู้ใหญ่** 

 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 

หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    

ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 10 ท่าน 

 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากทา่นแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่

สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก 

ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากทําการออกตัว๋โดยสารแล้ว 

 

เงื่อนไขการจองทวัร์  

1.ชําระเงินเตม็จํานวน 2,999 บาท พร้อมคา่ทิปไกด์ คนขบัรถ 2,000 บาท  โดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   

(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมชํ่าระตามกําหนดขอสวงวนสทิธ์ิท่ีจะตดัสทิธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  

2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีทา่นสะดวก 

3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในชอ่งทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

4.คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ กรุณาชําระก่อนการเดนิทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  



 

เงื่อนไขการยกเลิกทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทาง 30 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร์  

2. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15-29 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินท่ีทา่นชําระมาแล้วทกุกรณี 

3. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจําท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถงึเท่ียวบนิพิเศษ เช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบนินัน้ๆ  

 

กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 20 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง

เป็นสําคญั 

 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเทา่นัน้  

 หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกวา่ 6

เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั

ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จ่ายคา่ทวัร์ท่ีทา่นได้ชําระ

มาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมทํ่าการคืนคา่ใช้จา่ยไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก

ทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เช่น ไมท่านอาหารบางมือ้ ไมพ่กัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกย้ายเลือ่นกําหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับให้

เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย

ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ถือวา่ท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 



 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัท่านเอง  

พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไมรั่บผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชน์ของทา่น 

 

 


