
 

 

รหัสทัวร BID1903326 
ทัวรพมา สักการะ 9 สิ่งศักด์ิสิทธิ ์ที่ตองหามพลาด 2 วัน 1 คืน (SL) 
-ยางกุ ง -เจดียไจเขา -เทพทันใจไจเขา -สิเรียม -เจดียเยเลพญา -เจดียโบตาทาวน  
- เ ท พ ทั น ใ จ เ ท พ ก ร ะ ซิ บ  - เ จ ด ี ย  ส ุ เ ล  – พ ร ะ ม ห า เ จ ด ี ย  ช เ ว ด ก อ ง  
-เจดียกาบาเอ ทําพิธีครอบเศียร –เจดียไจกะสาน –เจดียเองตอหยา –เจดียเมียตซอนินเนอืง 
–ตลาดสก็อต 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุ ง-เจดียไจเขา-เทพทันใจไจเขา-สิเรียม-เจดียเยเลพญา 

- เ จ ด ี ย  โ บ ต า ท า ว น - เ ท พ ทั น ใ จ เ ท พ ก ร ะ ซิ บ - เ จ ด ี ย  ส ุ เ ล  
- พระมหาเจดียชเวดกอง -ยางกุง ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                

04.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน
ไทยไลออนแอร  ประตู 6   Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่
อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL200 
**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา

เดินทางขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และ
ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว 



 

 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 
จากน้ัน นําทานแวะสักการะ ๑.เจดียไจเขา(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ ่งเปนเจดียที่

เกาแกอีกแหงหน่ึงของพมาถือเปนเจดียคูบานคูเมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพ
ทันใจไจเขา ซึ่งเปนหัวหนาของเทพทันใจในยางกุงที่ไหนที่สรางเทพทันใจตอง
มาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้กอนที่สําคัญ ใครอยากไดงานใหญเงินใหญคน
พมาจะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่องงาน เงินและความสําเร็จ ถาจะนับแลวองคน้ีเปนเทพ
ทันใจที่ใหญที่สุดในยางกุง 

จากน้ัน เดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ45 กิโลเมตร
เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของ
เมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ ตั้งแตในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโค
เต จนมาส้ินสุดเม่ือปพ.ศ.2156 รวมสมัยพระเจาทรง
ธรรมกรุงศรีอยุธยาทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตลลู
ซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้ายางกุงที่เชื่อมตอ
กับแมนํ้าอิระวดี นําทานนั่งเรือแจว ชม ๒.พระเจดีย
เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปาง
มารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนํ้าอายุนับพันป เปน
ที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวานํ้าจะขึ้นสัก
เทาไหรก็ไมมีวันนํ้าทวมได ที่บริเวณทาเทียบเรือบน
เกาะ นําทานไหวสักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เปนที่นับถือ
ของชาวพมาสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญนับรอยๆ ตัวที่วา
ยวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเวลาสมควร   นําทานเดินทางกลับยางกุง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ชม ๓.เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ

อินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของ
ฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่
ประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิ 
หลายจุดในองคพระเจดียนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจา
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆ
มาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท
หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอา



 

 

ไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะสม
ตามความปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อ
สักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววานางเปน
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกิน
เนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว
ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยม
ขอพรจากเทพองคนี ้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ ้านม 
ขาวตอก ดอกไม และผลไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน  นําทานเขาชม ๔.เจดียสุเล(Sule 
Pagoda)ตั ้งอยู ใจกลางเมืองยาง
กุ ง เป นเจดีย ทรงแปดเหลี ่ยม สี
เหลืองทองอราม ภายในองคเจดีย
บ ร ร จ ุ เ ส  นพร ะ เ กศ าธ าต ุ ข อ ง
พระพุทธเจาเอาไวณ เจดียแหงน้ี ยัง
มีเทพทันใจองคที่โตที่สุด ที่ชาวพมา
นับถือมากที่สุด และเชื่อกันวา ขอ
อะไรจากทาน ทานจะประทานให
อยางรวดเร็ว 

เย็น นําทานชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagod)
พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทอง
แหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถ



 

 

นําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
นํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและ
ตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนัก
ยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสน
และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวย
เพชรพลอย 

 
และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ
เจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบ
ด วยหลังคาทรงปราสาทซ อนเป นชั ้นๆงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดีย
ลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญที่
อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสยีกอน
อังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวน



 

 

ไวที ่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ ่งชาวพมาถือวาเปนระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการจากนั้นใหทานชม
แสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไป 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ 
การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา 
ธาตุโย ธัสสะติ 
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทา
มิ สิระสา 
*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสําเร็จ *** 

19.00น. ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ�ต เต็มอิ่มกับชาชูชิ สุก้ีหมอไฟ
และซูชิ สารพัดหนาในเครือโออิชิ 

จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON 
HOTEL 5* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สั ต ว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนู
หาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

วันที่สอง ยางกุง – เจดียกาบาเอ ทําพิธีครอบเศียร – เจดียไจกะสาน – เจดียเองตอหยา 
 – เจดียเมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต ไ (เชา/กลางวัน/ - )                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน ชม๖.เจดียกาบาเอ(World Peace 

Pagoda)ส ร  า ง ค รั ้ ง เ ม ื ่ อ ป  พ . ศ . 
2 4 9 3 - 2 4 9 5  โ ด ย น า ย อ ู นุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา เพื่อใช
เปนสถานที่ชําระพระไตรปฎกครั้งที่ 6
ในชวงระหวางป พ.ศ.2497 – พ.ศ.
2499และเพื ่อใหบังเกิดสันติสุขแก
โลก ลาสุดใชเปนสถานที ่ใชในการ
ประชุมสงฆโลกเมื ่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2547 ที่ผานมาที่สําคัญเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พรอมทั้งพระ
ธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  
รวมทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกลา ดวยพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือ
ความเปนสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อวา “หากทานใดไดทําพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ 
ทานนั้นจะหมดเคราะห ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยังมีพระมหา
มุนีจําลอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพมาองคจริงอยูที่มัณฑะเลย) 
** หมายเหตุ  การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 20 ทานขึ้นไปถึงจะทําพิธี
ได ** 

จากน้ัน เดิ นทางสู๗. เจด ีย  ไจ กะส  าน 
( kyaikkasan pagoda)ตั ้ ง อ ยู
เ ม ื อ ง ย  า ง ก ุ  ง  ส ร  า ง ข ึ ้ น เ มื่ อ
พุทธศักราช 218 โดยกษัตริย ตีรี่
ต ํามาดอกา แหงอินเดีย ภายใน
บรรจุพระเกศา 16 เสนและพระ
ธาตุส วนอ ื ่นๆ 32 องค เป นชื่อ
ภาษามอญวา “ไจ  อะแสน” ไจ 
แปลวา พระธาตุอะแสน แปลวา 
พระอรหันต แปลรวม“พระธาตุ
สรางในการนําของพระอรหันต”สวนเสนเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบง ไป
สราง พระธาตุอีก 10สถานที่ประจุบัน พมาเลยมาเรียกออกเสียงสําเนียงพมาวา 



 

 

“ไจกะสาน”จากชื่อมอญ“ไจอะแสน” พระธาตุอายุ
ตั ้งแตสรางมาถึงประจุบัน มี สองฟนกวาปแลว  
ตอน ยางกุง กลายเปนเมืองราง ไมมีใครอยู ยักษ
สองพี่นอง ชื่อ “นองดอ องคพี่ และ “นยีดอ”องค
นอง รับหนาที่ เฝ�าเกศาธาตุและพระธาตุ ที่บรรจุ
ในพระธาตุไว. เผื่อไมใหมีการขโมยแลวเอาไปที่
อ่ืน แลวจะมีเจาที่ ที่เฝ�าดูแลสถานที่ไว เพ่ือไมใหมี
การโกง ตามประวัติแลว คนพมา เลยมีความ
เช่ือวา ถามีคดีตางๆ ที่ตองประสพ สวนมากจะ
มาขอจากเทพไจกะสาน เพื่อความยุติธรรม
และชนะคดีแลว กับยักษสองพี่นองใหมาดูแล 
และอยาใหสิ่งไมดีตางๆ เขามาขวางในการ
ยุติธรรมของคดี.ชาวพมานิยมมาไหวสักการะ
ขอพรในเรื่องคดคีวามตางๆ 

จากน้ัน นําทานไปยัง ๘.เจดียเองตอหยา(Eain taw Yar pagoda)สรางโดยกษัตริย 
กงบาว ผูมีชื่อเสียงและอํานาจในยุคกงบาว ทานมีความศรัทธามาก  โดย
สรางมากวา 170 ปEain Tawแปลวา บาน ที่พัก Yarแปลวา รองรอยแปล
รวมกัน (รองรอยของบานที่พัก)ตามประวัติแลว คนพมามีความเชื่อวา 
สถานที่ พื้นที่ ถาคูควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะไดเปนเจาของ เลยมาขอเรื่อง
บาน ที่ดิน ที่จะคู ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแล
ปกป�องรักษาสถานที่ดวย สามารถไปกลับทาน ใหทานประทานที่อยูอาศัยที่
คูควรกับตนขอในเรื่องที่อยู ที่ดิน อสังหาริมทรัพย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย  ๙.เจดียเมียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวัติเลาวาพอคา ตุ

มะนะ สองพี่นอง มาทําการคาขายที่ทาเรือ จี้หมิ่นดาย แลวศรัทธาที่จะสรางวัด
ใหแกพระสงฆในสมัยยุคอังกฤษครองพมา สองพี่นองเอาเงินกําไล มาสรางวัด 
สรางเจดียสององค สรางศาลาให พระพุทธรูปมานอองหมื่นสะจาช่ินซึ่งมีการ
กราบไหวมาตั้งแตกษัตริยพมา พระพุทธรูปดังกลาว มีความเชื่อวา พอคาที่มา
จากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว เพื่อที่จะชนะทุกๆอยางในการดําเนิน
ธุรกิจ  ปจจุบัน พอคาและคนพมารวมทั้งผูมีอํานาจในพมา จะมาทําบุญขอพร
จาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ที่เฝ�าดูแล ยานธุรกิจ ทาเรือ ใกลกับบริเวณ 
พระเจดียแม็ดซอนยีหนองวัดแหงนี้ อายุประมาณ 160ปแลว แตก็ยังมีการง



 

 

ทําบุญ สรางวัดเพ่ิม ดูแลไวถึงปจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคน
พมา.ขอพรในเรื่องชนะในเรื่องภยันตรายตางๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  ชม ตลาดโบโจก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสกอต(Scot 

Market)ตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณา
นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลังสินคาท่ีจําหนายในตลาด
แหงนี ้มีหลากหลายชนิด เชน เครื ่องเงิน ที ่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา (หาก
ซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจาก
จะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
20.45 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ 
SL207 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
เดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา  เวลา 19.35น. และถงึ

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางเดินทาง มหัศจรรย เมียนมาร สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL พัก 5 ดาว 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

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 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 



 

 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพํานักในดนิแดนของ
อีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บ
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ



 

 

ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


