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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-ตลาดสกอ๊ต- สเิรียม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ  (-/กลางวนั/เย็น)                                                                             

08.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์ ประตู 6  
Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทียวบนิ DD 4234   
11.15 น.        เดนิทางถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถนิทเีมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 
เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนนั  นาํท่านเทยีวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของ

ชาวพมา่ สรา้งขนึโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทยีงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ทจีาํหน่าย

ในตลาดแห่งนีมหีลากหลายชนิด เช่น เครอืงเงนิ ทมีศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เสอืผา้สาํเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือสนิคา้หรอือญัมณีทมีีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทุกครงั เนืองจาก

จะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ)   
จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสเิรียม (Thanlyin)ซงึอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 กโิลเมตรเมอื 

เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซงึเมอืงนีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรต ุ
เกสในสมยัโบราณ ตงัแต่ในสมยั นายพลฟิลปิ เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสนิสุดเมอืปี  
พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยาท่านจะเหน็เศษซากกาํแพงสไตล ์
ลูซติา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ตงัอยู่ริมฝงัแม่นาํย่างกุง้ทเีชอืมต่อกบัแม่นาํอิระวดี นาํท่านนงัเรือแจว ชม พระ

เจดียเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนาํอายุนบัพนัปี เป็นทสีกัการะของ

ชาวสเิรยีม เกาะนีไมว่า่นาํจะขนึสกัเท่าไหร่ก็ไมม่วีนันาํท่วมได ้ทบีริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ นําท่านไหวส้กัการะเพอืขอพร พระ

จกบาตร หรือพระอปุคุป ทเีป็นทนีับถอืของชาวพม่า สามารถซอือาหารเลยีงปลาดุกตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัทีว่ายวนเวียน

ใหเ้ห็นครีบหลงัทโีผล่เหนือผิวนํา จากนนันาํท่านเดินทางกลบัย่างกุง้ 
จากนนั ชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพอืบรรจพุระบรมธาตุทพีระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้าํ 

มาเมอื 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองค ์
จงึพบโกศทองคาํบรรจพุระเกศาธาตุและพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทอง 
เงนิสาํรดิ 700 องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใต ้ตน้ 
แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ปีระดบัดว้ยกระเบอืงสสีนังดงาม และมมีมุสาํหรบัฝึกสมาธิ 
หลายจดุในองคพ์ระเจดยีจ์ากนนันาํท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ 
ศกัดิสิทธิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปนัเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพอืขอสิงใดแลว้สมตามความ

ปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก  
จากนัน กใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือ

ของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนันกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบันิวชีของนัตโบโบ

ย ีแค่นีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาทขีอไวจ้ากนันนําท่านขา้มฝงัไปอกีฟากหนึงของถนนเพอืสกัการะ เทพกระซิบ ซงึมนีาม

ว่า “อะมาดอวเ์มียะ” ตามตาํนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ทเีกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่

ยอมกินเนือสตัวจ์นเมอืสนิชีวติไปกลายเป็นนตั ซึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไป



 
MMR001_DD_OCT17-MAR18 

กระซิบเบาๆ หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้
เยน็   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ** เมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปกักงิ ** ไดเ้วลาสมควรนําท่านเขา้สูท่พีกั 
**นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวทเีขา้ร่วมโปรโมชนั โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซงึจะเป็น 2 โรงแรมนีเท่านนั**  

โรงแรมระดบั 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 
 
 
 
 
 
 
 

หรอื โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 
 
 
 
 

วนัทีสอง   หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์พระนอนชเวตาเลยีว-เจดียไ์จปุ๊่ น-พระราชวงับเุรงนอง-วดัมหาเจดียผู์ช้นะสบิทศิ 

                   วดัไจก๊ะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกลัยา-พระมหาเจดียช์เวดากอง                (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                             

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนนั  นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซงึในอดตีเป็นเมอืงหลวงทเีก่าแก่ทสุีดของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่ 

และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร)  
จากนนั นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทตีงัอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 

 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสงิศกัดสิทิธขิองพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุเุตา  

(Shwe Mordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ นาํท่านนมสัการ ยอด 
เจดยีห์กัซงึชาวมอญและชาวพมา่เชอืกนัว่าเป็นจดุทศีกัดสิทิธมิาก ซงึเจดยีนี์ สมเดจ็พระ 
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทผีสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่าง

กลมกลนื พระเจดียสู์ง  377 ฟุต สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทศีกัดสิทิธอิยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร  
ทตีกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนาํหนกัทมีหาศาล ตกลงมายงัพืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นทรีาํลอืถงึความศกัด-ิสทิธโ์ดยแท ้และสถานทแีห่งนียงัเป็นสถานททีพีระเจา้หงสาลนิดาํ ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ (หู) 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพือทดสอบความกลา้หาญก่อนขนึครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิสิทธิ 

และสามารถนําธูปไปคาํกบัยอดของเจดียอ์งคท์หีกัลงมาเพอืเป็นสริมิงคลซงึเปรียบเหมือนดงัคาํจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรือง 

จากนนั  นาํท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทีวดัไจค้ะวาย สถานททีมีพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก 

ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคทวีดัแห่งนีได ้

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 
บ่าย นาํชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบันงัโดยรอบทงั 4 ทศิ สูง 30 เมตร  
  ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้

ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) เลา่กนัว่าสรา้งขนึโดยสตรสีพีนีอ้งทมีพีทุธ
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ศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัย ์สาบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้วัชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ราํลอื

กนัว่าทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์นัเกดิรอยรา้วขนึทนัท ีนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew 

Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนททีมีพีทุธลกัษณะทสีวยงามในแบบของมอญ  ในปี 
 พ.ศ.2524  ซงึเป็นทเีคารพนบัถอืของชาวพมา่ทวัประเทศและเป็นพระนอนทงีดงามทสุีดของพมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 
 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจีทยี่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลอืมพระบาท เป็นลกัษณะทไีม ่
 เหมอืนกบัพระนอนของไทย 
จากนนั  นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึง (Kanbawza Thardi Palace) ซงึเพงิเริมขุดคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมอืปี 

พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทยีงัหลงเหลอือยู่ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนีเป็นทปีระทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่าน

ผูท้ไีดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทิศ และเป็นทปีระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครงั

ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆขนึมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  
ไดเ้วลาสมควร   นาํท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 

จากนนั  นาํท่านแวะสกัการะ วดัมหาเจดีย ์Mahazedi Pagoda เจดยีท์สีรา้งขนึเพอืประดษิฐาน 
  ทรีะลกึฟนัพระพทุธเจา้ทอีญัเชญิมาจากศรีลงักา สรา้งขนึในปี 1560 โดยกษตัรยิ ์ 
  Bayinnaung ของราชวงศ ์Taungoo Bayinnaung จากเจดยีเ์ดนิมาจดุอธษิฐาน 
  ของพระเจา้บุเรงนองทจีะมาขอพรก่อนไปทาํศึกทกุครงั จุดนีแหละทขีบวนทพัของพระเจา้ 
  บุเรงนองมาขอพรใหไ้ดช้ยัชนะในการออกศึกทุกครงั จนกลายเป็นผูช้นะ 10 ทิศในทสีุด  

ระหวา่งทาง นําท่านแวะสกัการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วดัแห่งนีเชือกนัว่าเป็นสถานทีทีเก็บอฐัิของพระสุพรรณกลัยา 

โดยมีซุม้รูปปนัของพระนางเป็นรูปสกัการะดว้ยเรอืงราวของพระนางไดเ้ลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชือกนัว่าหลวงปู่

โง่น ไดม้าทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพรรณกลัยาและเหล่านายทหารไทยทีถูกจองจําตงัแต่ครงัเสียกรุงครงัทีสอง 

(เชิญร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษตัรแีละนักรบไทยทเีสยีสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพอืความสงบสุข 
ของบา้นเมือง ร่วมสวดมนตอ์ทุศิกศุลใหด้วงวญิญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต  

จากนนั นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชือเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ใีหญ่ทสุีดในพม่า สถานที

แห่งนีมี ลานอธิษฐาน จุดทบีุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เว

ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทงัแปด

ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียนี์ไดร้บัการบูรณะ

และต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยสีบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศา

ธาตุของพระพทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครอืงอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทงัสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ย 
เพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณ 
เจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสทีศิซงึทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น 
ชนัๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชนิทรีวมกนัขนึเป็นส่วนหนึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตีาํนาน 
และภมูหิลงัความเป็นมาทงัสนิ ชมระฆงัใบใหญ่ทอีงักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่าํ 
ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่นึภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักูข้นึมาแขวนไวท้เีดมิได ้จึงถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคี

ซงึชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆงัศกัดสิทิธ ิใหต้ีระฆงั 3 ครงัแลว้อธษิฐานขออะไรกจ็ะไดด้งัตอ้งการจากนนัใหท่้านชมแสงของอญัมณีที

ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสต่ีางกนัออกไป นาํท่านร่วมบูชาแม่ยกัษท์เีชอืกนัว่าการบูชาท่านจะ

ช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสุริยนัจนัทรา ขอพรเรอืงธุรกจิ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
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คําไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
  วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
 ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุิยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะต ิตติยงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
 อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 
                 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

19.00 น.  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ 

ทบีุกตลาดไปทพีม่า ปจัจุบนัมีหลายสาขาในประเทศพม่า 
*นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **  โรงแรมระดบั 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หรอื โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 
 
 

 

 
**ทพีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวทเีขา้ร่วมโปรโมชนั โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลือกพกัโรงแรม ซงึจะเป็น 2 โรงแรมนีเท่านนั** 

วนัทสีาม ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ       (เชา้/-/-)                                                 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนนั   สกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนทมีี

ความยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสุีดมขีนตาทงีดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาต ิมิงกาลาดง 

12.00 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เทยีวบนิท ี DD 4235 

13.45 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

 

 

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสนั พญานาค 
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อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สเิรยีม บิน DD พกัโรงแรม 4 ดาว 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

6 ม.ค.61 8 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

13 ม.ค.61 15 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

20 ม.ค.61 22 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

27 ม.ค.61 29 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

3 ก.พ.61 5 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 
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9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

10 ก.พ.61 12 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

17 ก.พ.61 19 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

24 ก.พ.61 26 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

3 มี.ค.61 5 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 มี.ค.61 12 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 มี.ค.61 19 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพมิ 7%  
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ450บาท/ทริป/ลกูทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)                                                                                                                             

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
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- ** ขณะนีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซงึจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี11 สงิหาคม 

2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซ่ีาปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพมิอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั 

มิฉะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 
           เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯ 
   กาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 
  ค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
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- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 


