
 

 



 

 
 
 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีไจ๊เข้า-เทพทนัใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทนัใจ 
   เทพกระซิบ- เจดย์ีสุเล - พระมหาเจดย์ีชเวดกอง -ย่างกุ้ง     (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6  
 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน SL200 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมงิกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากน้ัน น าท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าถือเป็นเจดีย์

คู่บา้นคู่เมืองสิเรียมพเิศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจ๊เข้า ซ่ึงเป็นหัวหน้าของเทพทนัใจในย่างกุ้งที่ไหนที่สร้างเทพทันใจ
ต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อนที่ส าคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที่นี้ ทั้งเร่ืองงาน เงิน
และความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นีเ้ป็นเทพทนัใจทีใ่หญ่ทีสุ่ดในย่างกุ้ง 



 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ45 กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงาม
แปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยั
โบราณ ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุด
เม่ือปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็น
เศษซากก าแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าย่างกุง้ท่ี
เช่ือมต่อกับแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเล
พญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชยัอนังดงามบน
เกาะกลางน ้าอายนุบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่
น ้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได้ ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบน
เกาะ น าท่านไหว้สักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่
เป็นที่นับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาด
ใหญ่นับร้อยๆ ตัวทีว่่ายวนเวยีนให้เห็นครีบหลงัทีโ่ผล่เหนือผวิน า้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ได้เวลาสมควร   น าท่านเดินทางกลบัย่างกุ้ง 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ 
หลายจุดในองคพ์ระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 
วธีิการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก ็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท
หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอ
พรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตาม
ความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะ
มาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่
ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบ
ต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชา
ด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน  น าท่านเขา้ชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั้งอยูใ่จกลางเมืองยา่ง
กุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สีเหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดีย์
บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไว้ณ เจดียแ์ห่งน้ี ยงัมี
เทพทนัใจองคท่ี์โตท่ีสุด ท่ีชาวพม่านบัถือมากท่ีสุด และเช่ือกนัว่า 
ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon 



 

Pagod)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะ
เกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน
ออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้าง
บารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวัน
ไหนกใ็ห้ไปสรงน า้พระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย์
หลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ย
เพชรพลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ี
ทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึน
เป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไป
แต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือ
เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้
ดัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั
ออกไป 
 



 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 

  ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
       ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 
   *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือโออชิิ 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ย่างกุ้ง –เจดย์ีกาบาเอ ท าพธิีครอบเศียร – เจดย์ีไจ้กะส่าน – เจดย์ีเอ่งต่อหย่า – เจดย์ีเมยีตซอนินเนือง –  
 ตลาดสกอ็ต           (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                            
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง

ค ร้ั ง เ ม่ื อ ปี พ . ศ .  2 4 9 3 -2 4 9 5  โ ด ย น า ย อู นุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
ช าระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2497 – พ.ศ.2499และเพื่อให้บงัเกิดสันติสุขแก่
โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานท่ีใช้ในการประชุมสงฆ์
โลกเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผ่านมาท่ี
ส าคัญเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

พร้อมทั้งพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยน าพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมท าพิธีอัน
ศักดิ์สิทธ์ิครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซ่ึงมีความเช่ือวา่ “หากท่านใดได้
ท าพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยงัมีพระมหามุนี

จ าลอง (ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าองค์จริงอยู่ทีม่ัณฑะเลย์) 
** หมายเหตุ  การท าพธีิครอบเศียร คณะจ านวน 20 ท่านขึน้ไปถึงจะท าพธีิได้ ** 

จากน้ัน เ ดินทางสู่๗.เจดี ย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan 

pagoda)ตั้ งอยู่ เ มืองย่ า งกุ้ ง  ส ร้ าง ข้ึน เ ม่ื อ
พุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย์ ตีร่ีต  ามาดอก้า 
แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและ
พระธาตุส่วนอ่ืนๆ 32 องคเ์ป็นช่ือภาษามอญวา่ 
“ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊ แปลว่า พระธาตุอะแส่น 
แปลว่า พระอรหันต์แปลรวม“พระธาตุสร้าง
ในการน าของพระอรหนัต์”ส่วนเส้นเกศาธาตุ
และพระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระ
ธาตุอีก 10สถานท่ีประจุบนั พม่าเลยมาเรียก
ออกเสียงส าเนียงพม่าวา่ “ไจก๊ะสาน”จากช่ือมอญ“ไจอ๊ะแส่น” พระธาตุอายตุั้งแต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกวา่
ปีแลว้  ตอน ย่างกุง้ กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู ่ยกัษส์องพี่น้อง ช่ือ “นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์น้อง รับ
หน้าท่ี เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผื่อไม่ให้มีการขโมยแลว้เอาไปท่ีอ่ืน แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้า
ดูแลสถานท่ีไว ้เพื่อไม่ใหมี้การโกง ตามประวตัิแล้ว คนพม่า เลยมีความเช่ือว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ที่ต้องประสพ ส่วนมาก
จะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพ่ือความยุติธรรมและชนะคดีแล้ว กบัยกัษ์สองพี่น้องให้มาดูแล และอย่าให้ส่ิงไม่ดีต่างๆ 
เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหว้สักการะขอพรในเร่ืองคดีความต่างๆ 

จากน้ัน น าท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีช่ือเสียงและอ านาจในยุคกง
บาว ท่านมีความศรัทธามาก  โดยสร้างมากว่า 170 ปีEain Tawแปลว่า บ้าน ทีพ่กั Yarแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกัน 
(ร่องรอยของบ้านที่พัก)ตามประวัติแล้ว คนพม่ามีความเช่ือว่า สถานที่ พื้นที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนน้ันซ้ึงจะได้
เป็นเจ้าของ เลยมาขอเร่ืองบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้องรักษา
สถานทีด้่วย สามารถไปกลบัท่าน ให้ท่านประทานทีอ่ยู่อาศัยทีคู่่ควรกบัตนขอในเร่ืองทีอ่ยู่ ทีด่ิน อสังหาริมทรัพย์ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวติัเล่าวา่พ่อคา้ ตุมะนะ สองพี่นอ้ง มาท าการคา้ขายท่ี

ท่าเรือ จ้ีหม่ินด่าย แลว้ศรัทธาท่ีจะสร้างวดัให้แก่พระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษครองพม่า สองพี่น้องเอาเงินก าไล มา
สร้างวดั สร้างเจดียส์ององค์ สร้างศาลาให้ พระพุทธรูปมานอ่องหม่ืนสะจ่าช่ินซ่ึงมีการกราบไหวม้าตั้งแต่กษตัริย์
พม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มีความเช่ือว่า พ่อค้าที่มาจากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ เพ่ือที่จะชนะทุกๆอย่าง



 

ในการด าเนินธุรกิจ  ปัจจุบัน พ่อค้าและคนพม่ารวมทั้งผู้มีอ านาจในพม่า จะมาท าบุญขอพรจาก พระพุทธรูป และ 
ขอพรเทพ ที่เฝ้าดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ ใกล้กับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่องวัดแห่งนี้ อายุประมาณ 160ปีแล้ว 
แต่กย็งัมีการงท าบุญ สร้างวดัเพิม่ ดูแลไว้ถึงปัจจุบันกนัจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่า.ขอพรในเร่ืองชนะใน
เร่ืองภยนัตรายต่างๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้าง

ข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายใน
ตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญั
มณี หยก เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง 
เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
20.45 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่SL207 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาเดินทางขากลบั ออกจากสนามบินมงิ
กาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 

.............................................................................................................................. 



 

หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,  การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัย
พบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว 
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

      ตารางเดนิทาง มหัศจรรย์ เมยีนมาร์ สักการะ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ บนิ SL พกั 5 ดาว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว จอยแลนด์ 

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

22 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

29 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

19 เม.ย.63 20 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

26 เม.ย.63 27 เม.ย.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

03 พ.ค.63 04 พ.ค.63 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

10 พ.ค.63 11 พ.ค.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

24 พ.ค.63 25 พ.ค.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

31 พ.ค.63 01 ม.ิย.63 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 . 

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

08 ม.ิย.63 09 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

14 ม.ิย.63 15 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

29 ม.ิย.63 30 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 10 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 



 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ (ตัดกรุ๊ป) : 



 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วนัหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


