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โปรแกรม 2 วนั 1 คนื : เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้- เจดียไ์จเ๊ขา้-เทพทนัใจไจเ๊ขา้-สเิรยีม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ 

                   เทพกระซิบ- เจดียส์เุล – พระมหาเจดียช์เวดกอง -ยา่งกุง้                                     (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 6  

Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น.    ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ DD 4230  

หมายเหตุ สายการบนินกแอรมี์บริการลอ็กที่นัง่และ Nok Premium Seat บรกิารส าหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการนัง่แถวหน้า

และนัง่ตดิกนัหรอืเลอืกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่

อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ   

 * ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้ Nok Premium Seat 

 แถวที่ 30-35 และ 44-45   ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 700 บาท/ท่าน 

                                   ** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองค่ะ** 

07.15 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่ง

ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนัน้ น าท่านแวะสกัการะ  ๑.เจดียไ์จเ๊ขา้ (Kyaik Khauk Pagoda) ซึง่เป็นเจดยีท์ีเ่ก่าแก่อกี 

แห่งหน่ึงของพมา่ถอืเป็นเจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงสเิรียม 

พเิศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจเ๊ขา้ ซึ่งเป็นหวัหนา้ของเทพทนัใจในย่างกุง้ที่ไหนที่สรา้ง 

เทพทนัใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตที่น้ีกอ่น ที่ส าคญั ใครอยากไดง้านใหญ่เงนิใหญ่ 

คนพม่าจะมาขอที่น้ี ท ัง้เรื่องงาน เงนิและความส าเรจ็ ถา้จะนับแลว้องคน้ี์เป็นเทพทนัใจ 

ที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุง้ 

จากนั้น เดนิทางสู่ เมืองสเิรยีม (Thanlyin)ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 กโิลเมตรเมือ่เดนิ 

ทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตเุกส 

ในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ย ีนิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปีพ.ศ.  

2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยาท่านจะเหน็เศษซากก าแพงสไตลลู์ซติา 

เนียนบาโรก ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้ย่างกุง้ทีเ่ชื่อมต่อกบัแมน่ า้อริะวด ีน าท่านนัง่เรอืแจว ชม  

๒.พระเจดียเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบน 

เกาะกลางน า้อายุนบัพนัปี เป็นที่สกัการะของชาวสเิรียม เกาะน้ีไม่ว่าน า้จะขึ้ นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มวีนัน า้ท่วมได ้ที่บริเวณท่าเทยีบเรือ

บนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพือ่ขอพร พระจกบาตร หรือพระอปุคุป ที่เป็นที่นับถอืของชาวพม่า สามารถซื้ ออาหารเลี้ยงปลา

ดุกตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัที่ว่ายวนเวยีนใหเ้หน็ครบีหลงัที่โผล่เหนือผิวน ้ า  

น าท่านเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  ชม ๓.เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ า 

มาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบ 

โกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทองเงนิส ารดิ 700 

องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายใน 

เจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส าหรบัฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดีย ์

จากนัน้ น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่และชาวไทย 

วิธีการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้น กใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า 

บาท หรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ 

ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั้นกเ็อาหน้าผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว ้

จากนั้นน าท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนนเพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมี

นามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ที่
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เกดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชีวติไปกลายเป็นนตั ซึ่งชาวพม่าเคารพ

กราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพ

องคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม ๔.เจดียส์ุเล (Sule Pagoda) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงย่างกุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหลีย่ม สเีหลอืงทองอร่าม 

ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้เอาไว  ้  ณ เจดียแ์ห่งน้ี ยงัมเีทพทนัใจ องคท์ี่โตที่สุด ที่ชาว

พมา่นบัถอืมากทีสุ่ด และเชื่อกนัว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ย่างรวดเรว็ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ ๕.พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagod) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่

ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไป

ไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดีย ์

ยงัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์ หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกดิตน 

จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่น

ทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของ 

พระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อน 

ทัง้สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวน 

มาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความ 

งามของวหิารสีท่ศิซึง่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น 

ช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมา

ท ัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงั

ชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมได ้ จึงถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ 

ใหต้ีระฆงั 3 ครัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท่้านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดย

จุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสต่ีางกนัออกไป น าท่านร่วมบูชาแม่ยกัษท์ี่เชื่อกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดั

กรรมหรอืศตัรู หรอื พระพยุงโชคชะตา อยู่ในช่องแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสุรยินัจนัทรา ขอพรเรื่องธุรกจิ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

  วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

 ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะต ิตติยงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

 อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 

                 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิ่มกบัชาชูชิ สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ  

**น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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วนัที่สอง ยา่งกุง้ – เจดียก์าบาเอ ท าพธิคีรอบเศียร – เจดียไ์จก้ะสา่น – เจดียเ์อง่ต่อหยา่ – เจดียเ์มยีตซอนินเนือง – ตลาดสกอ็ต  

                  (เชา้/กลางวนั/ - )                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม ๖.เจดียก์าบาเอ (World Peace Pagoda) สรา้งคร ัง้เมื่อปี พ.ศ. 2493-

2495 โดยนายอูนุนายกรฐัมนตรคีนแรกของพมา่ เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ช  าระพระไตรปิฎกครัง้

ที ่6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2499 และเพื่อใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่โลก ล่าสุด

ใชเ้ป็นสถานที่ใชใ้นการประชุมสงฆโ์ลกเมือ่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่ส  าคญั

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พรอ้มท ัง้พระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลา

นะ โดยน าพระธาตมุาจากประเทศอนิเดยี จากนัน้ น าคณะร่วมท าพธีิอนัศกัด์ิสทิธ์ิครอบเศียร ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรม 

สารรีกิธาต ุเพือ่ความเป็นสริมิงคล ซึง่มคีวามเชื่อว่า “หากท่านใดไดท้  าพธิมีงคลบูชารบั 

พระธาต ุท่านนัน้จะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมโีชคดตีลอดไป นอกจากนัน้ยงัม ี

พระมหามนีุจ าลอง (สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าองคจ์รงิอยู่ที่มณัฑะเลย)์ 

** หมายเหต ุ การท าพธีิครอบเศียร คณะจ านวน 20 ท่านข้ึนไปถงึจะท าพธีิได ้** 

จากนัน้ เดนิทางสู่ ๗.เจดียไ์จก๊ะสา่น (kyaikkasan pagoda) ตัง้อยู่เมอืงย่างกุง้ สรา้งขึ้นเมือ่ 

พทุธศกัราช 218 โดยกษตัรยิ ์ตรีี่ต ามาดอกา้ แห่งอินเดยี ภายในบรรจพุระเกศา  

16 เสน้และพระธาตสุ่วนอื่นๆ 32 องค ์เป็นชื่อภาษามอญว่า “ไจ ๊อะแส่น” ไจ ๊แปลว่า  

พระธาต ุอะแส่น แปลว่า พระอรหนัต ์ แปลรวม “พระธาตสุรา้งในการน าของพระ 

อรหนัต”์ ส่วนเสน้เกศาธาตแุละพระธาต ุทีเ่หลอื เลยแบง่ ไปสรา้ง พระธาตอุกี 10  

สถานที.่ ประจบุนั พมา่เลยมาเรยีกออกเสยีงส าเนียงพมา่ว่า “ไจก๊ะสาน” จากชื่อมอญ 

“ไจอ๊ะแส่น” พระธาตอุายุต ัง้แต่สรา้งมาถงึประจุบนั ม ีสองฟนักว่าปีแลว้  ตอน ย่างกุง้ 

 กลายเป็นเมอืงรา้ง ไมม่ใีครอยู่ ยกัษส์องพีน่อ้ง ชื่อ “นองดอ องคพ์ี ่และ “นยดีอ”  

องคน์อ้ง รบัหนา้ที ่เฝ้าเกศาธาตแุละพระธาต ุทีบ่รรจใุนพระธาตไุว.้ เผือ่ไมใ่หม้กีารขโมยแลว้เอาไปที่ 

อื่น แลว้จะมเีจา้ที ่ทีเ่ฝ้าดูแลสถานทีไ่ว ้เพือ่ไมใ่หม้กีารโกง ตามประวตัแิลว้ คนพม่า เลยมีความเช่ือ 

ว่า ถา้มีคดีต่างๆ ที่ตอ้งประสพ สว่นมากจะมาขอจากเทพไจก๊ะสา่น เพือ่ความยุตธิรรมและชนะคดี 

แลว้ กบัยกัษส์องพีน่อ้งใหม้าดูแล และอย่าใหส้ิง่ไม่ดีต่างๆ เขา้มาขวางในการยุตธิรรมของคดี.ชาว 

พม่านิยมมาไหว ้สกัการะขอพรในเรื่องคดีความต่างๆ 
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จากนัน้ น าท่านไปยงั ๘.เจดียเ์อง่ต่อหย่า (Eain taw Yar pagoda) สรา้งโดยกษตัริย ์กงบาว ผูมี้ช่ือเสยีงและ 

อ านาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรทัธามาก  โดยสรา้งมากว่า 170 ปี  Eain Taw  

แปลว่า บา้น ที่พกั Yar แปลว่า ร่องรอย  แปลรวมกนั (ร่องรอยของบา้นที่พกั)ตาม 

ประวตัิแลว้ คนพม่ามีความเช่ือว่า สถานที่ พื้นที่ ถา้คู่ควรกบัคนไหน คนนั้นซึ้งจะได ้

เป็นเจา้ของ เลยมาขอเรื่องบา้น ที่ดิน ที่จะคู่ควรกบัตนเอง และในบรเิวณพระธาตุ  

จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้องรกัษาสถานที่ดว้ย สามารถไปกลบัท่าน ใหท่้านประทานที่อยู่ 

อาศยัที่คู่ควรกบัตน ขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสงัหารมิทรพัย ์

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านไปยงั ๙.เจดียเ์มียตซอนินเนือง ( Myat Saw Nyi Naung ) ตามประวตัเิลา่ 

 ว่าพ่อคา้ ตมุะนะ สองพีน่อ้ง มาท าการคา้ขายที ่ท่าเรอื จี้หมิน่ด่าย แลว้ศรทัธาทีจ่ะสรา้ง 

 วดัใหแ้ก่พระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษครองพมา่ สองพีน่อ้งเอาเงนิก าไล มาสรา้งวดั สรา้ง 

 เจดยีส์ององค ์สรา้งศาลาใหพ้ระพทุธรูปมานออ่งหม่ืนสะจา่ช่ิน ซึง่มกีารกราบไหวม้า 

 ตัง้แต่กษตัริยพ์มา่ พระพทุธรูปดงักล่าว มีความเช่ือว่า พอ่คา้ที่มาจากหลากหลาย 

 สถานที่จะมากราบไหว ้เพือ่ที่จะชนะทกุๆอย่างในการด าเนินธุรกจิ. ปจัจุบนั พอ่คา้ 

 และ คนพม่า รวมทัง้ผูมี้อ านาจในพม่า จะมาท าบญุ ขอพรจาก พระพทุธรูป และ ขอพรเทพ ที่เฝ้าดูแล ย่านธุรกจิ ท่าเรอื  

 ใกลก้บับรเิวณ พระเจดียแ์ม็ดซอนยหีน่อง. วดัแห่งน้ี อาย ุประมาณ 160 ปีแลว้ แต่กย็งัมีการท าบุญ สรา้งวดัเพิ่ม ดูแลไวถ้งึ 

 ปจัจุบนักนัจาก การบรจิาค ของประชาชนคนพม่า. ขอพรในเรื่องชนะในเรื่องภยนัตรายต่างๆ  

จากนัน้  น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของ

ชาวพมา่ สรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ที่จ  าหน่าย

ในตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซื้ อสิ้นคา้หรืออญัมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้ง

แสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาติ มิงกาลาดง 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่  DD 4239 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 ตารางเดินทาง ราคา มหศัจรรยเ์มยีนมาร ์สกัการะ 9 สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ บนิ DD พกั 4 ดาว 
เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000 

25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000 

02 ต.ค.61 03 ต.ค.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

09 ต.ค.61 10 ต.ค.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

06 พ.ย.61 07 พ.ย.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

13 พ.ย.61 14 พ.ย.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

20 พ.ย.61 21 พ.ย.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

27 พ.ย.61 28 พ.ย.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

11 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

18 ธ.ค.61 19 ธ.ค.61 30 7,900 7,900 6,900 2,000 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋  

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 1 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 45 วนั) 

 

2.กรณียกเลกิ  

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 
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4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว ้

(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
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 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


