
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เจดยีไ์จเ๊ขา้-เทพทนัใจไจเ๊ขา้-สเิรียม-เจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ 

                   เทพกระซิบ-ย่างกุง้  (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 6  

Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

10.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ DD 4234   

หมายเหตุ สายการบนินกแอรม์ีบริการลอ็กทีน่ัง่และ Nok Premium Seat บริการส าหรบัลูกคา้ที่มคีวามประสงคต์อ้งการนัง่แถวหน้า

และนัง่ติดกนัหรือเลอืกทีน่ัง่ได ้เน่ืองจากต ัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุ ๊ประบบ Randomไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงทีน่ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน   

 * ตอ้งการลอ็คทีน่ัง่แถวหน้า Nok Premium Seat 

 แถวที ่30-35 และ 44-45   คา่บริการลอ็กทีน่ัง่ ขาละ 350 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 700 บาท/ทา่น 

  ** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองค่ะ** 

11.15 น.        เดินทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ่งช ัว่โมง) 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้  น าท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของ

ชาวพม่า สรา้งขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่  าหน่าย

ในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือสิ้นคา้หรืออญัมณีทีม่รีาคาสูงควร 

ขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)   

จากน ัน้ น าท่านแวะสกัการะ เจดยีไ์จเ๊ขา้ (Kyaik Khauk Pagoda) ซึง่เป็นเจดียท์ีเ่ก่าแก่อกี 

แห่งหนึ่งของพม่าถอืเป็นเจดียคู่์บา้นคู่เมอืงสเิรียม 

พิเศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจเ๊ขา้ ซ่ึงเป็นหวัหน้าของเทพทนัใจในยา่งกุง้ทีไ่หนทีส่รา้ง 

เทพทนัใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตทีน้ี่กอ่น ทีส่ าคญั ใครอยากไดง้านใหญเ่งนิใหญ ่

คนพมา่จะมาขอทีน้ี่ ท ัง้เรื่องงาน เงนิและความส าเร็จ ถา้จะนับแลว้องคน้ี์เป็นเทพทนัใจ 

ทีใ่หญท่ีสุ่ดในยา่งกุง้ 

จากนั้น เดินทางสู่ เมอืงสเิรียม (Thanlyin)ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 กิโลเมตรเมือ่เดิน 

ทางถงึสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้ เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตเุกส 

ในสมยัโบราณ ต ัง้แต่ในสมยั นายพลฟิลปิ เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปีพ.ศ.  

2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเหน็เศษซากก าแพงสไตลลู์ซติา 

เนียนบาโรก ต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ย่างกุง้ทีเ่ชือ่มต่อกบัแม่น า้อริะวดี น าท่านน ัง่เรือแจว ชม  

พระเจดยีเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบน 



 

เกาะกลางน า้อายุนบัพนัปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรียม เกาะนี้ ไม่ว่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน า้ท่วมได ้ทีบ่ริเวณท่าเทยีบเรื อ

บนเกาะ น าทา่นไหวส้กัการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอปุคปุ ทีเ่ป็นทีน่ับถือของชาวพมา่ สามารถซ้ืออาหารเลี้ยงปลา

ดกุตวั ขนาดใหญน่ับรอ้ยๆ ตวัทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครีบหลงัทีโ่ผลเ่หนือผิวน ้ า  

น าท่านเดินทางกลบัย่างกุง้ 

จากน ัน้ ชม เจดยีโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุี่พระสงฆอ์นิเดีย 8 รูป ไดน้ า 

มาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบ 

โกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทองเงนิส าริด 700 

องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน 

เจดียท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส าหรบัฝึกสมาธิหลายจดุในองคพ์ระเจดีย์ 

จากน ัน้ น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธีการสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่ อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ให ้เอาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้น กใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า 

บาท หรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มอืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ 

ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั้นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แคน้ี่ท่านก็

จะสมตามความปรารถนาทีข่อไวจ้ากนั้นน าท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมนีามว่า 

“อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกลา่วว่านางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล 

ไม่ยอมกินเนื้อสตัวจ์นเมือ่สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตั ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบ

ตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชา

ดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เยน็   บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ ** ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

**น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที ่SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 
 
 

 

 
วนัที่สอง   หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย-เจดยีช์เวมอดอร-์พระนอนชเวตาเลยีว-เจดียไ์จปุ๊่ น-พระราชวงับุเรงนอง-พระมหาเจดียช์เวดากอง                 

                                                                 (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงหงสาวดหีรือ เมอืงพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิ่งใหญ่ 

และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)  

จากน ัน้ น าท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 



 

 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตมุเุตา  

(Shwe Mordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอด 

เจดียห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กนัว่าเป็นจดุทีศ่กัดิ์สทิธ์ิมาก ซึง่เจดียน์ี้  สมเด็จพระ 

นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน์ี้ เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่าง

กลมกลนื พระเจดียสู์ง  377 ฟตุ สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธิษฐานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร  

ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกัทีม่หาศาล ตกลงมายงัพื้นลา่งแต่ยอดฉัตร กลบัย ังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถึงความศักดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานที่ทีพ่ระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สิทธิ์ 

และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพื่อเป็นสริิมงคลซ่ึงเปรียบเหมอืนด ัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรือง 

จากน ัน้  น าท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที่วดัไจค้ะวาย สถานที่ทีม่พีระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก 

ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบริจาคทีว่ดัแห่งน้ีได ้

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพิเศษ กุง้แมน่ ้ าเผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั ** 

บ่าย น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบัน ัง่โดยรอบท ัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร  

  ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้

ในอดีต สามพระองคค์ือ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) เลา่กนัว่าสรา้งขึ้นโดยสตรีสีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธ

ศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัย์ สาบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลอื

กนัว่าท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ ัน้เกิดรอยรา้วขึ้นทนัท ีนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew 

Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนทีท่ีม่พีทุธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี 

 พ.ศ.2524  ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 

 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจีทีย่่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะทีไ่ม่ 

 เหมอืนกบัพระนอนของไทย 

จากน ัน้ น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง (Kanbawza Thardi Palace)  

ซึง่เพิง่เริ่มขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลง 

เหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง 

ท่านผูท้ีไ่ดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็นผูช้นะสบิทศิและเป็นทีป่ระทบัของพระนางสุพรรณ 

กลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสยีกรุง 

ศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจบุนั พระราชวงัแห่งนี้ ไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประ 

วตัศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆขึ้นมาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร 

ไดเ้วลาสมควร   น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 

จากน ัน้ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดีย์ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชือ่เดิมของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในพม่า สถานที่

แห่งน้ีม ีลานอธิษฐาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เว

ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมแีละสิรมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดยีย์งัมีพระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปด

ทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกชี่วติ พระเจดียน์ี้ ไดร้บัการบูรณะ



 

และต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศา

ธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองค์ บนยอดประดบัดว้ย 

เพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่ 

บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบ 

ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วม 

กนัขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดียล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น  

ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีก่อน 

องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดิมได  ้จงึถอื 

เป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึง่ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธ์ิ ใหต้รีะฆงั 3 คร ัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการ

จากน ัน้ใหท่้านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไป น าท่านร่วมบูชา

แมย่กัษ์ทีเ่ชือ่กนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือ พระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระ

สุริยนัจนัทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

  วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

 ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะต ิตติยงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

 อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

                 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิม่กบัชาชูชิ สุกี้หมอ้ไฟและซูชิขา้วปัน้สารพดัหน้าในเครือโออชิิ  

**น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที ่SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 
 
 

 

 
วนัทีส่าม ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ       (เชา้/-/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้   สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ  

  พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ  

  ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล  

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่ีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 

  108 ประการ 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนินานาชาต ิมงิกาลาดง 

12.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่ DD 4235 

13.45 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สเิรยีม บนิ DD พกัโรงแรม 4 ดาว 
เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

2 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

9 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

16 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

23 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

30 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

7 ก.ค.61 9 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

14 ก.ค.61 16 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

21 ก.ค.61 23 ก.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 



 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 10,999 10,500 9,999 3,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 35 8,999 8,999 7,999 3,000 

 

 
อตัราคา่บริการรวม 

 ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋  

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 



 

 ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บริการไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านทา่อากาศยาน

นานาชาต ิและจะมสีทิธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บคา่วซ่ีาเพิ่มอีกทา่นละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลิกทวัร  ์

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน่้อยกวา่15 วนั มฉิะนั้นถอื 

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ  

2.1 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

     ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงั  

คณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้า 

เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว  ้

(15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่ 

เกดิจากการยกเลิกของทา่น 

5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิ์เลือ่นวนัเดนิทางหรือยกเลกิการเดนิทาง 

โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 



 

6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ต ัว๋รถทวัร ,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุคร ั้งกอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายใน

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้ าเงนิ)เดนิทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

 บริษทัฯมสีิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)  

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลิกบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะ

คา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

 ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


