
 

 

รหัสทัวร BID2000524 
ทัวรพมา มหัศจรรย..พมา สักการะ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ที่ตองหามพลาด 2วัน 1คนื (SL) 
ยางกุง – เจดียไจเขา – เทพทันใจไจเขา – สิเรียม – เจดียเยเลพญา – เจดียโบตาทาวน - เทพ
ทันใจ – เทพกระซิบ - เจดียสุเล – พระมหาเจดียชเวดกอง - ยางกุง – เจดียกาบาเอ ทําพิธี
ครอบเศียร – เจดยีไจกะสาน – เจดียเองตอหยา – เจดียเมียตซอนนิเนือง – ตลาดสก็อต 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-เจดียไจเขา-เทพทันใจไจเขา-สิเรียม-เจดียเยเลพญา-เจดีย
โบตาทาวน-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดียสุเล - พระมหาเจดียชเวดกอง -
ยางกุงไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                

 
04.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 6 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
แกทุกทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL200 
 
**ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง

ขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง กรงุทพฯ เวลา 06.45น. และถึง
สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
                จากนั้นนําทานแวะสักการะ ๑.เจดียไจเขา(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ่งเปนเจดียท่ี

เกาแกอีกแหงหนึ่งของพมาถือเปนเจดียคูบานคูเมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพ
ทันใจไจเขา ซ่ึงเปนหวัหนาของเทพทันใจในยางกุงที่ไหนที่สรางเทพทันใจตอง
มาบรวงสรางขออนุญาตที่น้ีกอนที่สําคัญ ใครอยากไดงานใหญเงินใหญคนพมา
จะมาขอที่น้ี ทั้งเร่ืองงาน เงินและความสําเร็จ ถาจะนับแลวองคนี้เปนเทพทันใจท่ี
ใหญที่สุดในยางกุง 

                จากนั้นเดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ45 
กิโลเมตรเมื่อเดินทางถงึสิเรียม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปน
เมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแตใน
สมัย นายพลฟลิป เดอ บรโิต ยี นิโคเต จนมา
ส้ินสุดเมื่อปพ.ศ.2156 รวมสมัยพระเจาทรง
ธรรมกรุงศรีอยุธยาทานจะเห็นเศษซากกําแพง
สไตลลูซิตาเนียนบาโรก ต้ังอยูริมฝم�งแมนํ้ายาง
กุงท่ีเชื่อมตอกบัแมนํ้าอิระวดี นําทานน่ังเรือแจว 
ชม ๒.พระเจดียเยเลพญา(Kyaik Hwaw 
Wun Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงามบน
เกาะกลางนํ้าอายุนับพันป เปนท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวานํ้าจะขึ้นสัก
เทาไหรก็ไมมีวันนํ้าทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพื่อ
ขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เปนที่นับถือของชาวพมาสามารถซื้ออาหาร
เลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญนับรอยๆ ตัวทีว่ายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผล
เหนือผิวน้ํา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับยางกุง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ชม ๓.เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ

อินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถกูระเบิดของฝ�าย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดบัดวย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิ 

                หลายจุดในองคพระเจดียนําทานขอพร นัตโบโบยี หรอืพระเทพทันใจ เทพเจา
ศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอืน่ๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด 
ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือ
ของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนตัโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนาํทานขามฝم�งไปอกีฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสักการะ  



 

 

เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจน
เม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพร
เทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอืน่ไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพ
องคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และ
ผลไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                จากนั้นนําทานเขาชม ๔.เจดียสุเล(Sule 

Pagoda)ตัง้อยูใจกลางเมืองยางกุง เปน
เจดียทรงแปดเหลี่ยม สีเหลืองทองอราม 
ภายในองคเจดียบรรจุเสนพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาเอาไวณ เจดียแหงนี้ ยัง
มีเทพทันใจองคท่ีโตท่ีสุด ที่ชาวพมานับ
ถือมากที่สุด และเชื่อกันวา ขออะไรจาก
ทาน ทานจะประทานใหอยางรวดเร็ว 

เย็น นําทานชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระ
เจดียทองคําคูบานคูเมอืงประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญท่ีสุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ



 

 

เสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานท้ังแปดทศิรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระ
ประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบรูณะและตอเติมโดย
กษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําท้ังหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะ
บริขารของพระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองคบนยอดประดบัดวยเพชรพลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดบัอยูบนยอดบริเวณเจดีย

จะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท
ซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธ
เจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายาม
จะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมข้ึนภายหลังชาว
พมา ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาว
พมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธ์ิใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการ
จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะได
เห็นแสงสีตางกันออกไป 

 



 

 

 

 
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

  วันทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
  ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ กา

ระนัง ธาตุโย ธัสสะต ิตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง 
อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทาม ิตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทา
มิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

   *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสําเร็จ *** 
19.00น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิ บฟุเฟ�ต เต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟ

และซูช ิสารพัดหนาในเครือโออิช ิ
จากนั้น  นําทานเขาสูที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON  

HOTEL 5* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 
สัตวสญัลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี ชางไมมีงา หนูหาง หนูหางส้ัน พญา



 

 

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

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากนั้นชม๖.เจดียกาบาเอ(World Peace 

Pagoda)สรางครั้งเมือ่ปพ.ศ. 2493-2495 
โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา เพ่ือ
ใชเปนสถานท่ีชําระพระไตรปฎกครัง้ท่ี 6ในชวง
ระหวางป พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพ่ือให
บังเกิดสันติสุขแกโลก ลาสุดใชเปนสถานที่ใชใน
การประชมุสงฆโลกเมือ่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผานมาท่ีสําคัญเปนที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พรอมท้ังพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ 
โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  รวมทาํพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิครอบเศียร ครอบ
เกลา ดวยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเปนสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อวา “หากทาน
ใดไดทําพิธีมงคลบูชารบัพระธาตุ ทานนั้นจะหมดเคราะห ตดักรรม และมีโชคดี
ตลอดไป นอกจากนั้นยงัมีพระมหามุนีจําลอง (สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพมาองค
จริงอยูที่มัณฑะเลย) 
*หมายเหตุ  การทําพธีิครอบเศียร คณะจํานวน 20 ทานขึ้นไปถึงจะทําพิธีได * 

               จากนัน้เดนิทางสู๗.เจดียไจกะสาน (kyaikkasan pagoda)ตัง้อยูเมืองยางกุง 
สรางข้ึนเม่ือพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย 
ตีรี่ตํามาดอกา แหงอินเดีย ภายในบรรจุ
พระเกศา 16 เสนและพระธาตุสวนอื่นๆ 
32 องคเปนชื่อภาษามอญวา “ไจ อะแสน” 
ไจ แปลวา พระธาตุอะแสน แปลวา พระ
อรหันตแปลรวม“พระธาตุสรางในการนํา
ของพระอรหันต”สวนเสนเกศาธาตุและ
พระธาตุ ที่เหลือ เลยแบง ไปสราง พระธาตุอกี 10สถานท่ีประจุบัน พมาเลยมาเรียก
ออกเสียงสําเนียงพมาวา “ไจกะสาน”จากชื่อมอญ“ไจอะแสน” พระธาตุอายุต้ังแต



 

 

สรางมาถึงประจุบัน มี สองฟนกวาปแลว  ตอน 
ยางกุง กลายเปนเมืองราง ไมมีใครอยู ยกัษสองพ่ี
นอง ชื่อ “นองดอ องคพ่ี และ “นยีดอ”องคนอง 
รับหนาที่ เฝ�าเกศาธาตุและพระธาตุ ที่บรรจุใน
พระธาตุไว. เผ่ือไมใหมีการขโมยแลวเอาไปที่อ่ืน 
แลวจะมีเจาที่ ที่เฝ�าดูแลสถานที่ไว เพือ่ไมใหมีการ
โกง ตามประวัติแลว คนพมา เลยมีความเชื่อวา 
ถามีคดีตางๆ ที่ตองประสพ สวนมากจะมาขอ
จากเทพไจกะสาน เพื่อความยุติธรรมและชนะ
คดีแลว กับยักษสองพี่นองใหมาดูแล และอยา
ใหสิ่งไมดีตางๆ เขามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพมานิยมมาไหวสักการะ
ขอพรในเร่ืองคดีความตางๆ 

               จากนัน้นาํทานไปยัง ๘.เจดียเองตอหยา(Eain taw Yar pagoda)สรางโดย
กษัตริย กงบาว ผูมีชือ่เสียงและอํานาจในยุคกงบาว ทานมีความศรัทธามาก  
โดยสรางมากวา 170 ปEain Tawแปลวา บาน ที่พัก Yarแปลวา รองรอยแปล
รวมกัน (รองรอยของบานที่พัก)ตามประวติัแลว คนพมามีความเชื่อวา สถานที ่
พื้นที่ ถาคูควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะไดเปนเจาของ เลยมาขอเร่ืองบาน ที่ดิน ที่
จะคูควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป�องรักษาสถานที่
ดวย สามารถไปกลับทาน ใหทานประทานที่อยูอาศัยที่คูควรกับตนขอในเร่ืองที่
อยู ที่ดิน อสังหาริมทรัพย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย  ๙.เจดียเมียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวตัิเลาวาพอคา ตุ

มะนะ สองพ่ีนอง มาทําการคาขายที่ทาเรือ จี้หมิ่นดาย แลวศรัทธาที่จะสรางวัดใหแก
พระสงฆในสมัยยุคอังกฤษครองพมา สองพี่นองเอาเงินกําไล มาสรางวัด สรางเจดีย
สององค สรางศาลาให พระพุทธรูปมานอองหมื่นสะจาชิน่ซึ่งมกีารกราบไหวมา
ตั้งแตกษตัริยพมา พระพทุธรูปดังกลาว มีความเชื่อวา พอคาที่มาจากหลากหลาย
สถานที่จะมากราบไหว เพื่อที่จะชนะทุกๆอยางในการดําเนินธุรกิจ  ปจจุบัน 
พอคาและคนพมารวมทั้งผูมีอํานาจในพมา จะมาทําบุญขอพรจาก พระพุทธรูป 



 

 

และ ขอพรเทพ ที่เฝ�าดูแล ยานธุรกิจ ทาเรือ ใกลกับบริเวณ พระเจดียแม็ดซอน
ยีหนองวัดแหงนี้ อายุประมาณ 160ปแลว แตก็ยังมีการงทําบุญ สรางวัดเพิ่ม 
ดูแลไวถึงปจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพมา.ขอพรในเรื่องชนะใน
เรื่องภยันตรายตางๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
               จากน้ันชม ตลาดโบโจก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสกอต

(Scot Market)ตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปน
อาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรยีงตอกันหลายหลังสินคาท่ีจําหนายใน
ตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา (หากซ้ือ
ส้ินคาหรืออัญมณีที่มรีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เนื่องจากจะตอง
แสดงใหศุลกากรตรวจ) 

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

 

**ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง
ขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 



 

 

หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 
2563 
ภัตตาคารชาบูช/ิเปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 

.............................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิได
แจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
2. อาหารทองถ่ิน รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 
4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเท่ียวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 
ตารางเดินทาง มหัศจรรย เมียนมาร สักการะ 9 ส่ิง                  ศักดิ์สิทธิ์ บิน SL 

พัก 5 ดาว 
 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว จอยแลนด 

23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 4,900 

15 มี.ค.63 16 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

05 เม.ย.
63 

06 เม.ย.63 
34+1 

8,900 8,900 7,900 2,000 5,900 

26 เม.ย.
63 

27 เม.ย.63 
30+1 

7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

03 พ.ค.
63 

04 พ.ค.63 
34+1 

8,900 8,900 7,900 2,000 5,900 

10 พ.ค.63 11 พ.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

17 พ.ค.63 18 พ.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

24 พ.ค.
63 

25 พ.ค.63 
30+1 

7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

31 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

07 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

28 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 4,900 

**ราคา INFANT (อายไุมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานีร้วม
รายการทัวรและตั๋วเครือ่งบินแลว** 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ
เพิ่มเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 10 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ี
ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือ
เดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานกัในดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง 
เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 สงิหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทาน
ละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิน้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
 ในกรณีเจ็บป�วยกะทนัหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 



 

 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 
วันกอนการเดินทาง 
 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือเวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ



 

 

ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญ
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 
 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถ
เดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 


