
 

 

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  
 3 วัน 2 คืน  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ 
หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น 

 
 

 



 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทนัใจ เทพกระซิบ  

 
08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบนินกแอร์  ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
10.30 น.    ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุ้งโดยเทีย่วบิน DD 4234  ** มีบริการอาหารว่างบนเคร่ืองค่ะ ** 
11.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาด 

สก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่สร้างขึน้โดยชาวสก๊อตในสมยัที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษเป็นลกัษณะ
อาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงั สนิค้าที่จ าหนา่ยในตลาดแหง่นีม้ีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบั
พม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก ผ้าทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซือ้สิน้ค้าหรืออัญมณีที่มี
ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครัง้ เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม 
(Thanlyin)ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุ้งประมาณ45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนีเ้คย
เป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิน้สดุเมื่อปี พ.ศ. 2156 ร่วม
สมยัพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยธุยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลซูิตา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แม่น า้ย่างกุ้ งที่เช่ือมต่อกบัแม่น า้อิระวดี น าท่านนัง่เรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปาง
มารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน า้อายนุบัพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสเิรียม เกาะนีไ้มว่า่น า้จะขึน้สกัเท่าไหร่ก็ไมม่ีวนัน า้ทว่ม
ได้ ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็นที่นับถือของชาว
พม่า สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่ โผล่เหนือผิวน า้  
จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัยา่งกุ้ง จากนัน้ ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์
อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แหง่นีถ้กูระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเข้ากลางองค์ 
จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุีก 2 องค์ และพบพระพทุธรูปทองเงินส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดบัด้วยกระเบือ้งสีสนังดงาม และมี
มมุส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองค์พระเจดีย์จากนัน้น าทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้า 
ศกัดิ์สทิธ์ิของชาวพมา่และชาวไทยวธีิการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา
ก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก  
จากนัน้ ก็ให้เอาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้ว
เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ก็เอาหน้าผากไป
แตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยี แค่นีท่้านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนัน้น าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของ
ถนนเพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซึง่มีนามวา่ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกลา่ววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาใน
พทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัว์จนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนัมานาน
แล้ว ซึง่การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนั การบชูา
เทพกระซิบ บชูาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ** ได้เวลาสมควรน าท่านเข้าสู่ที่พัก 



 

 

ที่พัก  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยทางทัวร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพักโรงแรม ซึ่งจะเป็น 2 โรงแรม
นี ้เท่ านั้น ** โรงแรมระดับ  4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR หรือ  โรงแรมระดบั  4 ดาว  

SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 2 หงสาวดี วดัไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลยีว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง วดัมหาเจดีย์ผู้ชนะ

สิบทิศ วดัไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึง่ในอดีต

เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ ง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร)จากนัน้น าทา่นเข้าชมพระธาตทุี่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองและเป็น 

  1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจพุระเกศา
ธาตขุองพระพทุธเจ้า น าทา่นนมสัการยอดเจดย์ีหกัซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจดุท่ีศกัดิ์สทิธ์ิมาก ซึง่เจดีย์นี ้สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์นีเ้ป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้
อยา่งกลมกลนื พระเจดีย์สงู  377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร  
ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน า้หนกัที่มหาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย
ออกไป เป็นท่ีร ่าลือถึงความศกัดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนีย้งัเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิน้ด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ 
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอัน
ศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบ เหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรือง จากนัน้น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดัไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดัแหง่นีไ้ด้ 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 
บา่ย น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สงู 30 เมตร  
 ประกอบด้วยองค์สมเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจ้าในอดตี สาม

พระองค์คือ พระพทุธเจ้ามหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เลา่กนัวา่สร้างขึน้โดยสตรีสีพ่ี่น้องที่มีพทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งให้สตัย์
สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชัว่ชีวิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลอืกนัวา่ท าให้พระพทุธรูปองค์นัน้เกิดรอยร้าวขึน้
ทนัที นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีที่มีพทุธ
ลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปีพ.ศ.2524  ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม
ที่สดุของพมา่ องค์พระยาว 55 เมตร สงู16 เมตรถึงแม้จะไมใ่หญ่เทา่พระพทุธไสยาสน์เจ้าทตัจีที่ยา่งกุ้ง แตก็่งามกวา่โดยพระ
บาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะที่ไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย 



 

 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิ่งเร่ิมขดุค้นและบรูณปฏิสงัขรณ์
เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลอือยู ่ท าให้สนันิษฐานได้วา่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัของ พระเจ้าบเุรง
นอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนีไ้ด้เหลือเพียงแต่ร่องรอย
ทางประวตัิศาสตร์ และถกูสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆขึน้มาใหมโ่ดยอ้างอิงจากพงศาวดารได้เวลาสมควรน าทา่น
เดินทางกลบัเข้าสูเ่มืองยา่งกุ้ง จากนัน้น าทา่นแวะสกัการะ วดัมหาเจดีย์ Mahazedi Pagoda เจดีย์ที่สร้างขึน้เพื่อประดิษฐานท่ี
ระลึกฟันพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา สร้างขึน้ในปี 1560 โดยกษัตริย์ Bayinnaung ของราชวงศ์ Taungoo 
Bayinnaung จากเจดีย์เดินมาจุดอธิษฐานของพระเจ้าบเุรงนองที่จะมาขอพรก่อนไปท าศึกทกุครัง้ จุดนีแ้หละที่ขบวนทพัของ
พระเจ้าบเุรงนองมาขอพรให้ได้ชยัชนะในการออกศกึทกุครัง้ จนกลายเป็นผู้ชนะ 10 ทิศในท่ีสดุ  
ระหวา่งทาง น าท่านแวะสกัการะ สถูปพระสพุรรณกัลยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วดัแห่งนีเ้ช่ือกันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอฐิัของพระ
สพุรรณกลัยา โดยมีซุ้มรูปปัน้ของพระนางเป็นรูปสกัการะด้วยเร่ืองราวของพระนางได้เลอืนหายไปตามกาลเวลานบั 400 ปี เช่ือ
กนัวา่หลวงปู่ โง่น ได้มาท าพิธีปลดปลอ่ยดวงวิญญาณพระสพุรรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยที่ถกูจองจ าตัง้แตค่รัง้เสยีกรุง
ครัง้ที่สอง (เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษัตรีและนกัรบไทยที่เสียสละพระองค์เป็นตวัประกันเพื่อ
ความสงบสขุของบ้านเมือง ร่วมสวดมนต์อทุิศกศุลให้ดวงวิญญาณบรรพบรุุษไทยในอดีต จากนัน้น าทา่นชมและนมสัการ พระ
มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายกุว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี เจดีย์
ทองแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุในพมา่ สถานท่ีแหง่นีม้ี ลานอธิษฐาน จดุที่บเุรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสร้างบารมีและสริมงคล นอกจากนีร้อบองค์เจดย์ียงัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนั
ไหนก็ให้ไปสรงน า้พระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นีไ้ด้รับการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตริย์หลายรัชกาล
องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผน่ทองค าทัง้หมดน า้หนกัยี่สบิสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจ านวนแปด
เส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพทุธเจ้าองค์ก่อนทัง้สามพระองค์ บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จ านวน
มาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ท่ีรวมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดีย์ล้วนมีต านานและ
ภมูิหลงัความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแมน่ า้ยา่งกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้ เทา่ไหร่ก็
ไม่ขึน้ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกันกู้ ขึน้มาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง
ศกัดิ์สิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 ครัง้แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดัง่ต้องการจากนัน้ให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดย
จดุชมแตล่ะจุดท่านจะได้เห็นแสงสีตา่งกนัออกไป น าทา่นร่วมบชูาแม่ยกัษ์ที่เช่ือกนัว่าการบชูาทา่นจะช่วยในการตดักรรมหรือ
ศตัรู หรือพระพยงุโชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเข้าได้ทีละคน และพระสริุยนัจนัทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารชาบชิู บฟุเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกบัชาชชิู สกีุห้ม้อไฟและซูชิข้าวปัน้สารพดัหน้าในเครือโออิชิ ท่ีบกุ
ตลาดไปท่ีพมา่ ปัจจบุนัมีหลายสาขาในประเทศพมา่ 

ที่พกั  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยทางทัวร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพกัโรงแรม ซ่ึงจะเป็น 2 โรงแรมนี ้
เท่านัน้ **โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT 
PARKVIEW HOTEL 4 STAR** 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน กรุงเทพฯ        
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ 
พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สงู 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สดุมีขน
ตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการสมควรเวลาเดินสู ่สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 

12.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 4235 

13.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 
***หมายเหต ุส าหรับลกูค้าที่จองทวัร์พมา่เดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานต์ตัง้แต่ 12-21 เมษายน 2560  
ภตัตาคารชาบชิู/เป็ดปักก่ิง+กุ้งมงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิดให้บริการคะ่  
โดยทางผู้จดัทวัร์จะเปลีย่นเป็นร้านอาหารอื่นและสถานท่ีเที่ยวอื่นท่ีเปิดให้แทนคะ่*** 
 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สเิรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

1 ก.ค.60 3 ก.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

7 ก.ค.60 9 ก.ค.60 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 35 10,900 10,900 9,900 3,000 

14 ก.ค.60 16 ก.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

15 ก.ค.60 17 ก.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 



 

 

21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

22 ก.ค.60 24 ก.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

28 ก.ค.60 30 ก.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

29 ก.ค.60 31 ก.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

5 ส.ค.60 7 ส.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 35 11,900 11,900 10,900 3,000 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 35 12,900 12,900 11,900 3,000 

18 ส.ค.60 20 ส.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

19 ส.ค.60 21 ส.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

26 ส.ค.60 28 ส.ค.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 35 9,999 9,999 9,500 3,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 
- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต้่องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  
- คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ 
- คา่รถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ
- คา่ไกด์ท้องถ่ินและหวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  



 

 

- ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
- คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 30 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
- คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
- คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่พิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เนต็,มินิบาร์,ซกัรีดที่ไมไ่ด้ระบไุว้ใน
รายการ 
- คา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากความลา่ช้าของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกู
ปฏิเสธไมใ่ห้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่
นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 
- คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขบัรถ ผู้ชว่ยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/ทา่น  
- (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 
- คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทิปคะ่) 

 ** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ
ยานนานาชาติ และจะมีสทิธิพ านกัในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 11 
สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วีซา่ปกติอีก ทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บคา่วีซา่เพิม่อีกทา่นละ 
1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

1.กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่15 
วนั มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุด
เทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัคา่ทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี
เจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้ เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 
5. คณะผู้ เดินทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
- บริษัทฯมีสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 
- หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดนิทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
(หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไมรั่บผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความลา่ช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีทา่นถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ
ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่ลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุ
สดุวิสยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกิดจากอบุตัิเหตใุน
รายการทอ่งเที่ยว(ซึง่ลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททวัร์) 
- ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอยา่งทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุตัิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนกัทอ่งเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือ
ได้ 
- เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆที่ได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 
** ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง** 
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