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 พม่า 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดยีไ์จเ๊ขา้-เทพทนัใจไจเ๊ขา้-สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ 

   เทพกระซบิ- เจดยีส์เุล - พระมหาเจดยีช์เวดกอง -ยา่งกุง้     (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            
04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ ประต ู6  โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ SL200 

**ต ัง้แต ่27 ตลุาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาเดนิทางขาไป โดยออกจากสนามบนิดอนเมอืง กรงุทพฯ เวลา 

06.45น. และถงึสนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ พมา่ เวลา 07.35น. ** 

 

 
 

 
 

 

 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่

ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 
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 น าทา่นแวะสกัการะ ๑.เจดยีไ์จ๊เขา้(Kyaik Khauk Pagoda)ซึง่เป็นเจดยีท์ีเ่กา่แกอ่กีแห่ง

หนึง่ของพมา่ถอืเป็นเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสเิรยีมพเิศษสดุ !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เขา้ ซึง่เป็น
หัวหนา้ของเทพทันใจในย่างกุง้ทีไ่หนทีส่รา้งเทพทันใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตทีน่ี้

ก่อนทีส่ าคัญ ใครอยากไดง้านใหญ่เงนิใหญ่คนพม่าจะมาขอทีน่ี้ ทัง้เรื่องงาน เงนิและ

ความส าเร็จ ถา้จะนับแลว้องคน์ีเ้ป็นเทพทนัใจทีใ่หญ่ทีส่ดุในยา่งกุง้ 
 เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม(Thanlyin)ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ45 กโิลเมตรเมือ่เดนิทาง

ถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสใน
สมัยโบราณ ตัง้แตใ่นสมัย นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ย ีนโิคเต จนมาสิน้สดุเมือ่ปีพ.ศ.2156 

ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยาทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลล์ซูติาเนียนบา
โรก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ทีเ่ชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวด ีน าท่านน่ังเรือแจว ชม ๒.พระ

เจดยีเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวชิยัอันงดงามบนเกาะกลางน ้า

อายุนับพันปี เป็นทีส่ักการะของชาวสเิรียม เกาะนี้ไม่ว่าน ้าจะขึน้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน ้า
ทว่มได ้ทีบ่รเิวณทา่เทยีบเรอืบนเกาะ น าทา่นไหวส้กัการะเพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระ

อปุคุปทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ 
ตวัทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลงัทีโ่ผลเ่หนอืผวิน ้า 

น าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ชม ๓.เจดยีโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8

รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้
กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบ

พระพุทธรูปทองเงนิส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์
อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมี

มมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยีน์ าทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรอืพระเทพทันใจ 

เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทยวธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี
เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 

กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ 
บาทหรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อื

ของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนัน้ก็เอา

หนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบยแีคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไวจ้ากนัน้
น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซบิซึง่มนีามว่า“อะมาดอว์

เมี๊ ยะ”ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพ

กราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ 

ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

  น าทา่นเขา้ชม ๔.เจดยีส์ุเล(Sule Pagoda)ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงย่างกุง้ เป็นเจดยี์
ทรงแปดเหลี่ยม สีเหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดีย์บรรจุเสน้พระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดยีแ์หง่นี ้ยังมเีทพทนัใจองคท์ีโ่ตทีส่ดุ ทีช่าวพม่านับถอืมากทีส่ดุ 
และเชือ่กนัวา่ ขออะไรจากทา่น ทา่นจะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

เย็น น าทา่นชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดยี์

ทองค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง 
หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่ห่งนี้ม ีลาน

อธษิฐาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่
ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสริมงคล

นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใคร

เกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติพระเจดยีน์ี้ไดรั้บ
การบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมด

น ้าหนักยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้
และเครือ่งอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชร

พลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณ
เจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท

ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึ่งของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมา

ทัง้ส ิน้ชมระฆังใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาวพม่า 
ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แห่งความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้

อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสง
สตีา่งกนัออกไป 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูช ิบุฟเฟ่ต ์เต็มอิม่กบัชาชูช ิสกุ ีห้มอ้ไฟและซูช ิสารพดัหนา้ในเครอืโออชิ ิ

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL  
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วนัทีส่อง ยา่งกุง้ –เจดยีก์าบาเอ ท าพธิคีรอบเศยีร – เจดยีไ์จก้ะสา่น – เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ – เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง –  

 ตลาดสก็อต           (เชา้/กลางวนั/ - )                                                                                                                            
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชม๖.เจดยีก์าบาเอ(World Peace Pagoda)สรา้งครัง้เมือ่ปีพ.ศ. 2493-2495 

โดยนายอนุูนายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎกครัง้ที ่
6ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพือ่ใหบ้ังเกดิสนัตสิขุแกโ่ลก ลา่สดุใช ้

เป็นสถานทีใ่ชใ้นการประชมุสงฆโ์ลกเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2547 ทีผ่่านมาทีส่ าคัญ
เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุ พรอ้มทัง้พระธาตุของพระสารีบุตรและพระโม

คลานะ โดยน าพระธาตมุาจากประเทศอนิเดยี  รว่มท าพธิอีนัศกัดิส์ทิธ ิค์รอบเศยีร 
ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรมสารรีกิธาตุ เพือ่ความเป็นสริมิงคล ซึง่มคีวามเชือ่ว่า 

“หากท่านใดไดท้ าพธิมีงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนัน้จะหมดเคราะห ์ตัดกรรม และมี

โชคดตีลอดไป นอกจากนัน้ยังมพีระมหามุนีจ าลอง (สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์1 ใน 5 ของพม่า

องคจ์รงิอยูท่ ีม่ณัฑะเลย)์ การท าพธิคีรอบเศยีร คณะจ านวน 20 ทา่นขึน้ไปถงึจะท าพธิี

ได ้** 

 เดนิทางสู๗่.เจดยีไ์จก๊ะสา่น (kyaikkasan pagoda)ตัง้อยู่เมอืงย่างกุง้ สรา้งขึน้

เมือ่พุทธศักราช 218 โดยกษัตรยิ ์ตรีี่ต ามาดอกา้ แห่งอนิเดยี ภายในบรรจุพระเกศา 
16 เสน้และพระธาตสุว่นอืน่ๆ 32 องคเ์ป็นชือ่ภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแสน่” ไจ๊ แปลว่า 

พระธาตอุะแสน่ แปลวา่ พระอรหันตแ์ปลรวม“พระธาตสุรา้งในการน าของพระอรหันต”์

ส่วนเสน้เกศาธาตุและพระธาตุ ที่เหลอื เลยแบ่ง ไปสรา้ง พระธาตุอีก 10สถานที่
ประจุบัน พม่าเลยมาเรียกออกเสยีงส าเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน”จากชือ่มอญ“ไจ๊อะ

แส่น” พระธาตุอายุตัง้แต่สรา้งมาถึงประจุบัน มี สองฟันกว่าปีแลว้  ตอน ย่างกุง้ 
กลายเป็นเมอืงรา้ง ไมม่ใีครอยู ่ยักษ์สองพีน่อ้ง ชือ่ “นองดอ องคพ์ี ่และ “นยดีอ”องค์

นอ้ง รับหนา้ที ่เฝ้าเกศาธาตแุละพระธาต ุทีบ่รรจุในพระธาตไุว.้ เผือ่ไม่ใหม้กีารขโมย
แลว้เอาไปทีอ่ืน่ แลว้จะมเีจา้ที ่ทีเ่ฝ้าดูแลสถานทีไ่ว ้เพือ่ไม่ใหม้กีารโกง ตามประวัติ

แลว้ คนพมา่ เลยมคีวามเชือ่วา่ ถา้มคีดตีา่งๆ ทีต่อ้งประสพ สว่นมากจะมาขอจากเทพ

ไจ๊กะสา่น เพื่อความยุตธิรรมและชนะคดแีลว้ กับยักษ์สองพี่นอ้งใหม้าดูแล และอย่า
ใหส้ ิง่ไมด่ตีา่งๆ เขา้มาขวางในการยตุธิรรมของคด.ีชาวพม่านยิมมาไหวส้กัการะขอพร

ในเรือ่งคดคีวามตา่งๆ  
 น าทา่นไปยัง ๘.เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่(Eain taw Yar pagoda)สรา้งโดยกษัตรยิ ์กง

บาว ผูม้ชี ือ่เสยีงและอ านาจในยุคกงบาว ท่านมคีวามศรัทธามาก  โดยสรา้งมากว่า 

170 ปีEain Tawแปลวา่ บา้น ทีพั่ก Yarแปลวา่ ร่องรอยแปลรวมกนั (ร่องรอยของบา้น
ทีพั่ก)ตามประวตัแิลว้ คนพม่ามคีวามเชือ่วา่ สถานที ่พืน้ที ่ถา้คูค่วรกับคนไหน คนนัน้

ซึง้จะไดเ้ป็นเจา้ของ เลยมาขอเรือ่งบา้น ทีด่นิ ทีจ่ะคูค่วรกับตนเอง และในบรเิวณพระ
ธาต ุจะมเีทพ ทีด่แูลปกป้องรักษาสถานทีด่ว้ย สามารถไปกลบัทา่น ใหท้า่นประทานที่

อยูอ่าศยัทีคู่ค่วรกบัตนขอในเรือ่งทีอ่ยู ่ทีด่นิ อสงัหารมิทรัพย ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย ๙.เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวัตเิลา่ว่าพ่อคา้ ตุ

มะนะ สองพีน่อ้ง มาท าการคา้ขายทีท่า่เรือ จีห้มิน่ดา่ย แลว้ศรัทธาทีจ่ะสรา้งวัดใหแ้ก่
พระสงฆใ์นสมัยยุคอังกฤษครองพม่า สองพีน่อ้งเอาเงนิก าไล มาสรา้งวัด สรา้งเจดยี์

สององค ์สรา้งศาลาให ้พระพุทธรูปมานอ่องหมืน่สะจ่าชิน่ซึง่มกีารกราบไหวม้าตัง้แต่
กษัตรยิพ์มา่ พระพุทธรูปดงักลา่ว มคีวามเชือ่วา่ พ่อคา้ทีม่าจากหลากหลายสถานทีจ่ะ

มากราบไหว ้เพื่อทีจ่ะชนะทุกๆอย่างในการด าเนินธุรกจิ  ปัจจุบัน พ่อคา้และคนพม่า

รวมทัง้ผูม้อี านาจในพม่า จะมาท าบุญขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ทีเ่ฝ้า
ดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ ใกลก้ับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่องวัดแห่งนี้ อายุ

ประมาณ 160ปีแลว้ แตก็่ยังมกีารงท าบญุ สรา้งวัดเพิม่ ดูแลไวถ้งึปัจจุบันกันจาก การ
บรจิาคของประชาชนพมา่ขอพรในเรือ่งชนะในเรือ่งภยันตรายตา่งๆ 

 ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรอื ตลาดสก๊อต(Scot Market)

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลาย
หลงัสนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลัก

จากไม ้อัญมณี หยก เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซือ้สิน้คา้หรืออัญมณีทีม่ีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ 
เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL207 
22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

**ตัง้แต ่27 ตลุาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาเดนิทางขากลบั ออกจากสนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ 

พมา่  เวลา 19.35น. และถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
.............................................................................................................................. 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางเดนิทาง มหศัจรรย ์เมยีนมาร ์สกัการะ 9 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์บนิ SL พกั 5 ดาว 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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 

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 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 1 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  คา่ประกันอุบัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่
คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื

ความควบคมุของบรษัิทฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 800 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านทา่อากาศยาน
นานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 

2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลับมายืน่วซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 
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 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่น            การ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ย

โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 
ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ
กอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,

เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิส

ธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท า

การจองทัวร ์ 
 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ
ทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ี่

ชดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 


