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วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-เจดียไ์จเ๊ขา้-เทพทนัใจไจเ๊ขา้-สิเรียม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ 

   เทพกระซิบ- เจดียสุ์เล - พระมหาเจดียช์เวดกอง -ย่างกุง้                                                                                                                      

04.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลออ้นแอร ์ ประตู 6 

 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

07.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุง้โดยเที่ ยวบิน SL200 

**ตัง้แต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรบัเปล่ียนเวลาเดินทางขาไป โดย

ออกจากสนามบินดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ พม่า เวลา 

07.35น. ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนมา่ร์ ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

จากนัน้ น าทา่นแวะสกัการะ ๑.เจดียไ์จเ๊ขา้(Kyaik Khauk Pagoda) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์เกา่แกอี่กแห่งหน่ึงของพมา่

ถือเป็นเจดียคู์บ่า้นคูเ่มืองสิเรียม พิเศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจ๊เขา้ ซ่ึงเป็น

หัวหน้าของเทพทนัใจในยา่งกุง้ท่ีไหนท่ีสร้างเทพทนัใจตอ้งมาบรวงสรางขอ

อนุญาตท่ีน้ีกอ่นท่ีส าคญั ใครอยากไดง้านใหญเ่งินใหญค่นพมา่จะมาขอท่ีน้ี ทัง้

เร่ืองงาน เงินและความส าเร็จ ถา้จะนับแลว้องคน้ี์เป็นเทพทนัใจท่ีใหญท่ี่สุดใน

ย่างกุง้จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซ่ึงอยู ่ห่างจากย่างกุง้

ประมาณ45 กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของ

เมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทา่ของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตัง้แตใ่นสมยั นาย

พลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรง

ธรรมกรุงศรีอยุธยาทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลล์ูซิตาเนียนบาโรก ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมตอ่กบัแมน่ ้าอิ

ระวดี น าทา่นนั่งเรือแจว ชม ๒.พระเจดียเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชยัอนังดงาม

บนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมว่า่น ้าจะข้ึนสกัเทา่ไหร่ก็ไมมี่วนัน ้าทว่มได ้ท่ี
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บริเวณทา่เทียบเรือบนเกาะ น าทา่นไหวส้กัการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพม่า

สามารถซ้ืออาหารเลี้ ยงปลาดุกตวั ขนาดใหญน่ับรอ้ยๆ ตวัท่ีวา่ยวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผลเ่หนือผิวน ้า ไดเ้วลา

สมควร   น าทา่นเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชม ๓.เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปี

กอ่น ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ 

หลายจุดในองคพ์ระเจดียน์ าทา่นขอพร นตัโบโบยี หรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย 

วิธีการสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตาม

ความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย

หรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อา

เงินจะเป็นดอลลา่ บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่

เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว ้

ขอพรแลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอาหน้าผาก

ไปแตะกบัน้ิวชี้ ของนัตโบโบยีแคน้ี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาท่ี

ขอไวจ้ากนั้นน าทา่นขา้มฝั่งไปอีกฟากหน่ึง ของถนนเพ่ือสักการะ 

เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกลา่วว่า

นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้

รักษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาว

พมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไป
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กระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น ชาวพมา่นิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเชน่กนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้  น าทา่นเขา้ชม ๔.เจดียสุ์เล(Sule Pagoda) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองยา่งกุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหลี่ ยม สีเหลืองทองอร่าม 

ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไวณ้ 

เจดียแ์หง่น้ี ยงัมีเทพทนัใจองคท่ี์โตท่ีสุด ท่ีชาวพมา่นับถือมากท่ีสุด 

และเช่ือกนัวา่ ขออะไรจากทา่น ทา่นจะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

เย็น น าท่านชมและนมัสการ  ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(Shwedagon Pagod) พระเจดียท์องค าคูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่

อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะ

เกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญท่ี่สุดในพมา่ สถานท่ี

แหง่น้ีมี ลานอธิษฐาน จุดที่ บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์

เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิด

ประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกช่ีวิต พระ

เจดียน้ี์ไดร้ับการบูรณะและตอ่เติมโดยกษัตริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่ สิบสาม

ตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์

กอ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และอญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญป่ระดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ี

ทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึน

เป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทัง้ส้ินชมระฆงัใบใหญท่ี่องักฤษพยายามจะเอาไป

แตเ่กิดพลดัตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสียกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไมข้ึ่นภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือ

เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคีซ่ึงชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั่ง
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ตอ้งการจากนั้นใหท้า่นชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสีตา่งกนั

ออกไป 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

   *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความส าเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์เต็มอ่ิมกบัชาชชิู สุก้ีหมอ้ไฟและซูชิ 

สารพดัหนา้ในเครือโออิชิ 

จากนัน้  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั**โโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วนัท่ีสอง ย่างกุง้ –เจดียก์าบาเอ ท าพิธีครอบเศียร – เจดียไ์จก้ะส่าน – เจดียเ์อ่งต่อหย่า – เจดียเ์มียตซอนินเนือง –  

 ตลาดสก็อต                                                                                                         

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ชม ๖.เจดียก์าบาเอ(World Peace Pagoda)สรา้งครั้งเม่ือปีพ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรก

ของพม่า เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีช าระพระไตรปิฎกครั้งท่ี 6

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพ่ือให ้

บงัเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการ

ประชุมสงฆโ์ลกเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผา่นมา

ท่ีส าคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พรอ้มทัง้

พระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยน าพระ

ธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมท าพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิครอบ

เศียร ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือความเป็น

สิริมงคล ซ่ึงมีความเช่ือวา่ “หากทา่นใดไดท้ าพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ทา่นนั้นจะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมีโชคดี

ตลอดไป นอกจากนั้นยงัมีพระมหามุนีจ าลอง (ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าองคจ์ริงอยู่ท่ีมณัฑะเลย)์ 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 
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** หมายเหตุ  การท าพิธีครอบเศียร คณะจ านวน 20 ทา่นข้ึนไปถึงจะท าพิธีได ้** 

จากนัน้ เดินทางสู ่๗.เจดียไ์จก๊ะส่าน (kyaikkasan pagoda) ตัง้อยูเ่มืองยา่งกุง้ สรา้งข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 218 โดยกษัตริย ์

ตีร่ีต ามาดอกา้ แหง่อินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสน้และพระธาตุสว่นอ่ืนๆ 32 องคเ์ป็นช่ือภาษามอญวา่ “ไจ๊ 

อะแส่น” ไจ๊ แปลว่า พระธาตุอะแส่น แปลว่า พระอรหันต์

แปลรวม“พระธาตุสรา้งในการน าของพระอรหนัต”์ส่วนเสน้

เกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบง่ ไปสรา้ง พระธาตุอีก 

10สถานท่ีประจุบนั พมา่เลยมาเรียกออกเสียงส าเนียงพมา่วา่ 

“ไจ๊กะสาน”จากช่ือมอญ“ไจ๊อะแส่น” พระธาตุอายุตัง้แต่

สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกว่าปีแลว้  ตอน ย่างกุง้ 

กลายเป็นเมืองรา้ง ไมมี่ใครอยู ่ยกัษ์สองพี่ นอ้ง ช่ือ “นองดอ 

องคพ์ี่  และ “นยีดอ”องคน์อ้ง รับหนา้ท่ี เฝ้าเกศาธาตุและพระ

ธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผ่ือไมใ่หมี้การขโมยแลว้เอาไปที่ อ่ืน แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้าดูแลสถานท่ีไว ้เพ่ือไมใ่หมี้การ

โกง ตามประวติัแลว้ คนพมา่ เลยมีความเช่ือวา่ ถา้มีคดีตา่งๆ ท่ีตอ้งประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน 

เพ่ือความยุติธรรมและชนะคดีแลว้ กบัยกัษ์สองพี่นอ้งใหม้าดูแล และอยา่ใหส่ิ้งไมดี่ตา่งๆ เขา้มาขวางในการยุติธรรม

ของคดี.ชาวพมา่นิยมมาไหวส้กัการะขอพรในเร่ืองคดีความตา่งๆ 

จากนัน้ น าทา่นไปยงั ๘.เจดียเ์อ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda) สรา้งโดยกษัตริย ์กงบาว ผูมี้ช่ือเสียงและอ านาจในยุค

กงบาว ทา่นมีความศรัทธามาก  โดยสรา้งมากวา่ 170 ปีEain Tawแปลวา่ บา้น ท่ี

พกั Yarแปลวา่ ร่องรอยแปลรวมกนั (ร่องรอยของบา้นท่ีพกั)ตามประวติัแลว้ คน

พมา่มีความเช่ือวา่ สถานท่ี พ้ืนท่ี ถา้คูค่วรกบัคนไหน คนนั้นซ้ึงจะไดเ้ป็นเจา้ของ 

เลยมาขอเร่ืองบา้น ท่ีดิน ท่ีจะคูค่วรกบัตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ท่ี

ดูแลปกป้องรักษาสถานท่ีดว้ย สามารถไปกลบัทา่น ใหท้า่นประทานท่ีอยูอ่าศยัท่ี

คูค่วรกบัตนขอในเร่ืองท่ีอยู ่ท่ีดิน อสงัหาริมทรัพย ์

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  ๙.เจดียเ์มียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung ) ตามประวติัเลา่วา่พอ่คา้ 

ตุมะนะ สองพี่ นอ้ง มาท าการคา้ขายท่ีทา่เรือ จ้ีหม่ินดา่ย แลว้ศรัทธาท่ีจะสรา้งวดัใหแ้กพ่ระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษ

ครองพมา่ สองพี่นอ้งเอาเงินก าไล มาสรา้งวดั สรา้งเจดียส์อง

องค ์สร้างศาลาให ้พระพุทธรูปมานออ่งหม่ืนสะจ่าช่ินซ่ึงมี

การกราบไหวม้าตัง้แตก่ษัตริยพ์ม่า พระพุทธรูปดงักลา่ว มี

ความเช่ือวา่ พอ่คา้ท่ีมาจากหลากหลายสถานท่ีจะมากราบ

ไหว ้เพ่ือท่ีจะชนะทุกๆอยา่งในการด าเนินธุรกิจ  ปัจจุบนั 

พอ่คา้และคนพมา่รวมทัง้ผูมี้อ านาจในพมา่ จะมาท าบุญขอพร

จาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ท่ีเฝ้าดูแล ยา่นธุรกิจ ทา่เรือ 

ใกลก้บับริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่องวัดแห่งน้ี อายุ

ประมาณ 160ปีแลว้ แตก็่ยงัมีการงท าบุญ สรา้งวดัเพ่ิม ดูแลไวถึ้งปัจจุบนักนัจาก การบริจาค ของประชาชนคน

พมา่.ขอพรในเร่ืองชนะในเร่ืองภยนัตรายตา่งๆ 
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จากนั้น  ชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market) ตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ 

สรา้งข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงัสินคา้ท่ี

จ าหน่ายในตลาดแหง่น้ีมีหลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกั

จากไม ้อญัมณี หยก เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย 

ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) สมควรเวลาเดินสู ่สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

20.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL207 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

**ตัง้แต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรบัเปล่ียนเวลาเดินทางขากลบั 

ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เวลา 21.25น.** 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

01 มี.ค.63 02 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

08 มี.ค.63 09 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

15 มี.ค.63 16 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

22 มี.ค.63 23 มี.ค.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

29 มี.ค.63 30 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

19 เม.ย.63 20 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

26 เม.ย.63 27 เม.ย.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

03 พ.ค.63 04 พ.ค.63 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

10 พ.ค.63 11 พ.ค.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

17 พ.ค.63 18 พ.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

24 พ.ค.63 25 พ.ค.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

31 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

07 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

08 มิ.ย.63 09 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

14 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

21 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

28 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

29 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัว
เคร่ืองบินแล้ว** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 



BT-MMR014_SL_OCT-APR20_สกัการะ 9 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีตอ้งหา้มพลาด 2 วนั 1 คืน_TK 

✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบติัเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ี

เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนังสือเดินทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช ้

ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ ยนแปลงจะตอ้งกลบัมาย่ืนวีซา่ปกติอีก ทางทวัร์จะตอ้งเรียกเก็บคา่วีซา่

เพ่ิมอีกทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ลว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวน หลงัจากการจองภายใน 3 วนั  

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไมมี่เง่ือนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัคา่ทวัร์ 50% และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความ

เป็นจริง 
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• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวน

ท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั 

บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทางไป

ดว้ยโดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เชน่ (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบ

ใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี่ ยนเวลาบินเพราะถือวา่ทา่นยอมรับใน

เง่ือนไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่น ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

(หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทาง

ได ้) 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน

ทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับ

ในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอุบติัเหตุใน

รายการทอ่งเที่ ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ ยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางม้ือ,

เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของนักทอ่งเที่ ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 
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➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไมส่ามารถเปลี่ ยนช่ือ

ได ้

➢ เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถึง

เที่ ยวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎิ

เสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปลี่ ยนไป ดงันั้น ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหม่

กอ่นท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอ่นุญาติใหท้า่นเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่ทา่นสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ

ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

  

  

 

 


