
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร  
 

วันแรก   กรุงเทพฯ-ยางกุง-ตลาดสกอต-เจดียไจเขา-เทพทันใจไจเขา-สิเรียม-เจดียเยเลพญา-เจดียโบตา
ทาวน-เทพทนัใจ 

                   เทพกระซบิ-ยางกุง ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

08.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอรสายการบินนกแอร  ประตู 6  

Nok Air (DD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.30 น.    ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน DD 4234   

หมายเหตุ สายการบินนกแอรมีบริการล็อกที่นั่งและ Nok Premium Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการ
นั่งแถวหนาและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไม

สามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่ง
เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ตองการล็อคท่ีนั่งแถวหนา Nok Premium Seat 

 แถวที่ 30-35 และ 44-45   คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 700 บาท/ทาน 

  ** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

11.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถ่ินที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น  นําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต 

(Scot Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปน

อาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่

จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสม

ระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผา

สําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควร 

ขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)   

จากนั้น นําทานแวะสักการะ เจดียไจเขา (Kyaik Khauk Pagoda) ซึ่งเปนเจดียที่เกาแกอีก 

แหงหนึ่งของพมาถือเปนเจดียคูบานคูเมืองสิเรียม 

พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจเขา ซึ่งเปนหัวหนาของเทพทันใจในยางกุงที่ไหนที่สราง 

เทพทันใจตองมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้กอน ที่สําคัญ ใครอยากไดงานใหญเงินใหญ 
คนพมาจะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่องงาน เงินและความสําเร็จ ถาจะนับแลวองคนี้เปนเทพทันใจ 

ที่ใหญท่ีสุดในยางกุง 



 

 

 

จากนั้น เดินทางสู เมืองสิเรียม (Thanlyin)ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ45 กิโลเมตร

เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปน

เมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแตในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี 

นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปพ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา

ทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตลลูซิตาเนียนบาโรก ต้ังอยูริมฝงแมน้ํายางกุงที่

เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี นําทานน่ังเรือแจว ชม  

พระเจดียเยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบน 

เกาะกลางน้ําอายุนับพันป เปนที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวาน้ําจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ที่

บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เปนที่นับถือ

ของชาวพมา สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญนับรอยๆ ตัวที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่

โผลเหนือผิวน้ํา  

นําทานเดินทางกลับยางกุง 

จากนั้น ชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8 

รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลาง

องคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูป

ทองเงินสําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต 

ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝก

สมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย 

จากนั้น นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอา

ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 

จากนั้น ก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเรา
เปนคนไทย) แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความ

ปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนําทานขามฝงไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนาม

วา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา

อยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน

มานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพร

จากเทพองคนี้กันมากเชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ สลัดกุงมังกร เปดปกกิ่ง **  
                     ไดเวลาสมควรนําทานเขาสูที่พัก 



 

 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 

 

 
 

 

วันที่สอง   หงสาวด-ีวดัไจคะวาย-เจดียชเวมอดอร-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไจปุน-พระราชวังบุเรงนอง-พระ
มหาเจดียชเวดากอง                 

                                                                ไ (เชา/กลางวนั/เยน็)                                                          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมือง

หลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยู

หางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)  

จากนั้น นําทานเขาชมพระธาตุที่ ตั้ งอยู ใจกลางเมืองหงสาวดี  เปน เจดีย เกาแก

คูบานคูเมืองและเปน1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวม

อดอร หรือ พระธาตุมุ เตา  (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา

เปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา

สักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง  

377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป 

พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงัคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป 

เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระ

กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณ 

จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง 

จากนั้น  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว ** 

 

 

 



 

 

 

บาย นําชม เจดียไจปุน (Kyaik Pun Buddha)  สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร  

  ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เลากันวาสรางขึ้น

โดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตย สาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่ว

ชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน ร่ําลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที 

นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มี

พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปพ.ศ.2524  ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่ว

ประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา องคพระยาว 55 เมตร สูง16 เมตรถึงแมจะไม

ใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เปน

ลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

จากนั้น  นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace)  

ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลง 

เหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง 

ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปนผูชนะสิบทิศและเปนที่ประทับของพระนางสุพรรณ 

กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุง 

ศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประ 

วัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 

ไดเวลาสมควร   นําทานเดินทางกลับเขาสูเมืองยางกุง 

จากนั้น นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมา

อายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุด

ในพมา สถานที่แหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูป

เทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล 

นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็

ใหไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต พระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริย

หลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองค บนยอดประดับดวย 

เพชรพลอยและอัญมณีตางๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยู 

บนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบ 

ดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวม 

กันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น  



 

 

ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอน 

อังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมได จึงถอื 

เปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใหตีระฆัง 3 ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะได

ดั่งตองการจากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน

ออกไป นําทานรวมบูชาแมยักษที่เชื่อกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือ พระพยุงโชคชะตา

อยูในชองแคบเขาไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

  วันทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

 ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตงั ธาตุโย ธัสสะต ิทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

 อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

                 *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 
19.00 น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟต อรอยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิขาวปน

สารพัดหนาในเครือโออิชิ  

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอืเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

 
 

 

 

วันที่สาม ยางกุง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ      ไ (เชา/-/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้น   สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ  

  พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต  

  ซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล  

  108 ประการ 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ

กลางคืน 

พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สั ต ว

สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

12.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่  DD 4235 

13.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง หงสา สิเรยีม บิน DD พักโรงแรม 4 
ดาว 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000 



 

 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

1 ก.พ.62 3 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

8 ก.พ.62 10 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

9 ก.พ.62 11 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

1 มี.ค.62 3 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

2 มี.ค.62 4 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

8 มี.ค.62 10 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

9 มี.ค.62 11 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

16 มี.ค.62 18 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

23 มี.ค.62 25 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000 



 

 

 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึ่ง

จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทาง

ทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย
กวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  



 

 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ  
     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 
เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,
การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 



 

 

หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเทีย่วเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 

 


