
สกัการะ ๙ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ของชาวเมียนม่าร ์

พระมหาเจดียเ์วชากอง  

ขอพรเทพทนัใจท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

ชอ้ปป้ิงสุดเพลินท่ีตลาดสก็อต 

เต็มอ่ิมบฟุเฟต ์สุก้ีหมอ้ไฟและซซิู  

เดินทางกบัสายการบินประจําชาติ “MYANMAR AIRWAYS (8M)” 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดียไ์จเ๊ขา้ – เทพทนัใจไจเ๊ขา้ – สิเรียม – เจดียเ์ยเลพญา – เจดีย์

โบตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – เจดียส์ุเล – พระมหาเจดียช์เวดกอง – ย่างกุง้ 

(-/กลางวนั/เย็น) 

07.00น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 ประตู 7 Row N 

เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกทา่น 



10.15 น. บินลดัฟ้า สู ่กรงุย่างกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 

เที่ ยวบินท่ี M 336 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง  กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง  

จากนั้น น าทา่นแวะสกัการะ ๑.เจดียไ์จเ๊ขา้(Kyaik Khauk Pagoda)ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์เกา่แกอี่ก

แหง่หน่ึงของพมา่ถือเป็นเจดียคู์บ่า้นคูเ่มืองสิเรียม พิเศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจ๊

เขา้ ซ่ึงเป็นหวัหนา้ของเทพทนัใจในย่างกุง้ท่ีไหนท่ีสรา้งเทพทนัใจตอ้งมาบ

รวงสรางขออนุญาตท่ีน้ีก่อนท่ีสําคญั ใครอยากไดง้านใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะ

มาขอท่ีน้ี ทัง้เร่ืองงาน เงินและความสําเร็จ ถา้จะนับแลว้องคน้ี์เป็นเทพทนัใจท่ีใหญ่ท่ีสุดในย่างกุง้ 

จากนั้น เดินทางสู ่เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซ่ึงอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทา่ของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตัง้แตใ่นสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต 

จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลลู์ซิตาเนียนบาโร ก 

ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมตอ่กบัแมน่ ้าอิระวดี น าทา่นน่ังเรือแจว ชม ๒.พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun 

Pagoda)พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมว่า่น ้าจะข้ึนสกั

เทา่ไหร่ก็ไมมี่วนัน ้าทว่มได ้ท่ีบริเวณทา่เทียบเรือบนเกาะ นําท่านไหวส้กัการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ี

เป็นท่ีนับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัท่ีว่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบ

หลงัท่ีโผล่เหนือผิวน้ํา 

ไดเ้วลาสมควร   นําท่านเดินทางกลบัย่างกุง้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชม ๓.เจดียโ์บตาทาวน์สรา้งโดยทหารพนันายเพ่ือ

บรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามา

เม่ือ 2,000ปีกอ่น ในปี 2486 เจดียแ์หง่น้ีถูกระเบิด

ของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และ

พบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค ์และจารึกดิน

เผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้

ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย

กระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ 

หลายจุดในองคพ์ระเจดียน์ าทา่นขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย 

วิธีการสกัการะรปูป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี )เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัต

โบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ี

ของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไวจ้ากนั้นนําท่านขา้มฝั่งไปอีกฟากหน่ึง ของถนนเพ่ือ

สกัการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอวเ์ม๊ียะ ”ตามต านานกลา่ววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานาน



แลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมาก

เช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนั้น  น าทา่นเขา้ ชม ๔.เจดียสุ์เล (Sule Pagoda)ตัง้อยูใ่จกลางเมืองยา่งกุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สีเหลืองทองอร่าม 

ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดียแ์หง่น้ี ยงัมีเทพทนัใจองคท่ี์โตท่ีสุด ท่ีชาวพมา่นับถือ

มากท่ีสุด และเช่ือกนัวา่ ขออะไรจากทา่น ทา่นจะประทานใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

เย็น น าทา่นชมและนมสัการ ๕.พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagod)พระเจดียท์องค าคูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่

อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดียท์องแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญท่ี่สุดในพมา่

สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือ

ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งั

มีพระประจําวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดร้ับการบูรณะและตอ่เติมโดยกษตัริยห์ลายรัช กาลองคเ์จดียห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค า

ทัง้หมดน ้าหนักย่ีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขาร

ของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย และอญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาด

ใหญป่ระดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นสว่นหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา

ทัง้ส้ินชมระฆงัใบใหญท่ี่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสียกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไมข้ึ่นภายหลงัชาว

พมา่ ชว่ยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคีซ่ึงชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3

ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากน้ันใหท้า่นชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่น

จะไดเ้ห็นแสงสีตา่งกนัออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00น. บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์เต็มอ่ิมกบัชาชูชิ สุก้ีหมอ้ไฟและซชิู สารพดัหนา้ในเครือโออิชิ 

จากนั้น  นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั**โรงแรม ibis Styles Yangon Stadium ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีสอง ย่างกุง้ – เจดียก์าบาเอ ทําพิธีครอบเศียร –  เจดียไ์จก้ะส่าน –  เจดียเ์อ่งต่อหย่า –  เจดีย์

เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต(เชา้/กลางวนั/ - )                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นชม ๖.เจดียก์าบาเอ(World Peace Pagoda)สรา้งครั้งเม่ือปีพ .ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคน

แรกของพมา่ เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีช าระพระไตรปิฎกครั้งท่ี 6ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพ่ือใหบ้งัเกิดสนัติ

สุขแกโ่ลก ลา่สุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการประชุมสงฆโ์ลกเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผา่นมาท่ีส าคญัเป็นท่ีประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุ พรอ้มทัง้พระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยน าพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมทํา

พิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิครอบเศียร ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือความเป็นสิริมงคล  ซ่ึงมีความเช่ือวา่ “หาก

ทา่นใดไดท้  าพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ทา่นน้ันจะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากน้ันยงัมีพระมหามุนี

จ าลอง (ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าองคจ์ริงอยู่ท่ีมณัฑะเลย)์ 

** หมายเหตุ  การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 20 ท่านข้ึนไปถึงจะทําพิธีได ้** 

จากนั้น เดินทางสู ่๗.เจดียไ์จก๊ะส่าน (kyaikkasan pagoda)ตัง้อยูเ่มืองยา่งกุง้ สรา้งข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย ์ตีร่ี

ต  ามาดอกา้ แหง่อินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสน้และพระธาตุสว่นอ่ืนๆ 32 องคเ์ป็นช่ือภาษามอญวา่ “ไจ ๊อะแสน่ ” 

ไจ ๊แปลวา่ พระธาตุอะแสน่ แปลวา่ พระอรหนัตแ์ปลรวม“พระธาตุสรา้งในการน าของพระอรหนัต์”สว่นเสน้เกศาธาตุและ

พระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบง่ ไปสรา้ง พระธาตุอีก 10สถานท่ีประจุบนั พมา่เลยมาเรียกออกเสียงส าเนียงพมา่วา่ “ไจก๊ะสาน”

จากช่ือมอญ“ไจอ๊ะแสน่” พระธาตุอายุตัง้แตส่รา้งมาถึงประจุบนั มี สองฟนักวา่ปีแลว้  ตอน ยา่งกุง้ กลายเป็นเมืองรา้ง  

ไมมี่ใครอยู ่ยกัษส์องพ่ีนอ้ง ช่ือ “นองดอ องคพ่ี์ และ “นยีดอ”องคน์อ้ง รับหนา้ท่ี เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระ

ธาตุไว.้ เผ่ือไมใ่หมี้การขโมยแลว้เอาไปที่ อ่ืน แลว้จะมีเจา้ท่ี ท่ีเฝ้าดูแลสถานท่ีไว ้เพ่ือไมใ่หมี้การโกง ตามประวติัแลว้ คน

พม่า เลยมีความเช่ือว่า ถา้มีคดีต่างๆ ท่ีตอ้งประสพ ส่วนมาก จะมาขอจากเทพไจก๊ะส่าน เพ่ือความยุติธรรม

และชนะคดีแลว้ กบัยกัษส์องพ่ีนอ้งใหม้าดูแล และอย่าใหส่ิ้งไม่ดีต่างๆ เขา้มาขวางในการยุติธรรมของคดี .

ชาวพม่านิยมมาไหวส้กัการะขอพรในเร่ืองคดีความต่างๆ 



จากนั้น น าทา่นไปยงั ๘.เจดียเ์อ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)สรา้งโดยกษตัริย ์กงบาว ผูมี้ช่ือเสียงและอํานาจในยุค

กงบาว ท่านมีความศรทัธามาก  โดยสรา้งมากว่า 170 ปีEain Tawแปลว่า บา้น ท่ีพกั Yarแปลว่า ร่องรอยแปล

รวมกนั (ร่องรอยของบา้นท่ีพกั)ตามประวติัแลว้ คนพม่ามีความเช่ือว่า สถานท่ี พ้ืนท่ี ถา้คู่ควรกบัคนไหน คน

นั้นซ้ึงจะไดเ้ป็นเจา้ของ เลยมาขอเร่ืองบา้น ท่ีดิน ท่ีจะคู่ควรกบัตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ท่ีดูแล

ปกป้องรกัษาสถานท่ีดว้ย สามารถไปกลบัท่าน ใหท่้านประทานท่ีอยู่อาศยัท่ีคู่ควรกบัตน ขอในเร่ืองท่ีอยู่ ท่ีดิน 

อสงัหาริมทรพัย ์

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  ๙.เจดียเ์มียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวติัเลา่วา่พอ่คา้ ตุมะนะ สองพ่ีนอ้ง มาท าการคา้ขายท่ี

ทา่เรือ จ้ีหม่ินดา่ย แลว้ศรัทธาที่ จะสรา้งวดัใหแ้กพ่ระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษครองพมา่ สองพ่ีนอ้งเอาเงินก าไล มาสรา้งวดั 

สรา้งเจดียส์ององค ์สรา้งศาลาให ้ พระพุทธรปูมานอ่องหม่ืนสะจ่าช่ิน ซ่ึงมีการกราบไหวม้าตัง้แตก่ษตัริยพ์มา่ 

พระพุทธรปูดงักล่าว มีความเช่ือว่า พ่อคา้ท่ีมาจากหลากหลายสถานท่ีจะมากราบไหว ้เพ่ือท่ีจะชนะทุกๆอย่าง

ในการดําเนินธุรกิจ  ปัจจุบนั พ่อคา้และคนพม่ารวมทัง้ผูมี้อํานาจในพม่า จะมาทําบุญขอพรจาก พระพุทธรปู 

และ ขอพรเทพ ท่ีเฝ้าดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ ใกลก้บับริเวณ พระเจดียแ์ม็ดซอนยีหน่องวดัแห่งน้ี อายุประมาณ 

160ปีแลว้ แต่ก็ยงัมีการงทําบุญ สรา้งวดัเพ่ิม ดูแลไวถึ้งปัจจุบนักนัจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่า .

ขอพรในเร่ืองชนะในเร่ืองภยนัตรายต่างๆ 

จากนั้น  ชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)ตลาดเกา่แก ่                ของ

ชาวพมา่ สรา้งข้ึนโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที่ ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงัสินคา้ท่ี

จ  าหน่ายในตลาดแหง่น้ีมีหลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้

อญัมณี หยก เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา  (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ยทุก

ครัง้เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) **ตลาดสกอ๊ตจะปิดทุกวนัจนัทร*์*  

 
สมควรเวลาเดินสู ่สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

    16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงยา่งกุง้ โดยสายบิน MYANMAR AIRWAYS ดว้ยเท่ียวบินท่ี 8M331 

    18.15 น.  คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและดว้ยความประทบัใจ 

 



** รายการข้ึนพระธาตุอินแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวนัข้ึนตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ เน่ืองจากปัจจุบนัมี

นกัท่องเท่ียวเดินทางข้ึนเป็นจํานวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจํานวนจํากดั ทําใหห้อ้งพกัไม่เพียงพอต่อการรองรบันกัท่องเท่ียว ในกรณีหอ้งคืน

แรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัข้ึนเป็นวนัท่ีสองแทน ค่ะ ** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัลูกคา้ท่ีจองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปักก่ิง+กุง้มงักร/พระราชวงับุเรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปล่ียนเป็นรา้นอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแ้ทนค่ะ 

 

 

หมายเหตุ :  

1. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลท์บินรวมถึง

เวลาบิน , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ การปิด ของ

สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆรวมถึงรา้นอาหารโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง

ยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถ่ิน รปูแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรม

ระดบัเทียบเท่ากนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือประโยชนข์องท่านเองและบุคคลอ่ืน 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

6. รปูภาพในโปรแกรมเป็นรปูภาพเพ่ือใชป้ระกอบการโฆษณาเท่านัน้ 

 

**ทัง้น้ี ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหนา้อย่างถ่ีถว้น หากลูกคา้จ่ายเงินมดัจําแลว้ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกคา้ยอมรบัในเง่ือนไขทัง้หมด** 

 

**ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก*์* 

**ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน** 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง จํานวน ราคาต่อท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) พกัเด่ียว / ท่าน 

07-08 MAR 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

14-15 MAR 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 



21-22 MAR 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

28-29 MAR 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

03-04 APR 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

04-05 APR 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

05-06 APR 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

10-11 APR 2020 20+1 10,900.- 2,000.- 

11-12 APR 2020 20+1 10,900.- 2,000.- 

12-13 APR 2020 20+1 10,900.- 2,000.- 

13-14 APR 2020 20+1 10,900.- 2,000.- 

14-15 APR 2020 20+1 10,900.- 2,000.- 

18-19 APR 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

25-26 APR 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

01-02 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

02-03 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

03-04 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

04-05 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

05-06 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

09-10 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

16-17 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

23-24 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

30-31 MAY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

06-07 JUN 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

13-14 JUN 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

20-21 JUN 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

27-28 JUN 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

03-04 JULY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

04-05 JULY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

05-06 JULY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

06-07 JULY 2020 20+1 8,900.- 2,000.- 

11-12 JULY 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

18-19 JULY 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

25-26 JULY 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

01-02 AUG 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

 08-09 AUG 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

 15-16 AUG 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

 22-23 AUG 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 



 29-30 AUG 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

 05-06 SEP 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

12-13 SEP 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

19-20 SEP 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

26-27 SEP 2020 20+1 7,900.- 2,000.- 

ราคาเด็กทารก 

(แรกเกิด – 1 ปี 11เดือน) 
4,500. - 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรนํ์าเท่ียวตามรายการ 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง  

ไม่คุม้ครองถึงการสญูเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน้ําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานกัในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 

2558 ทัง้น้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งกลบัมาย่ืนวีซ่าปกติอีก ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขการสํารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

กรณียกเลิก (จอยกรุป๊) : 

 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจําทุกกรณี 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนท่ีบริษทัฯ 

กําหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนําไป

ชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจํานวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรื อ ยกเลิก

การเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนทําการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ใน

กรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้ –  ออกประเทศใด ๆ 

ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสําคญั  

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนงัสือ

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได  ้

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 



 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําใหท่้านโดนปฎิเสธ 

การเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทําใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันัน้ ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนทํา 

การจองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์าท่านสามารถเดินทาง 

ออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ี์

ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหนา้อย่างถ่องแท ้

แลว้จึงมดัจําเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
 


