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วันแรก   กรุงเทพฯ-ยางกุง-เจดยีไจเขา-เทพทันใจไจเขา-สิเรียม-เจดยีเยเลพญา-เจดยีโบตาทาวน-เทพทันใจ 
 เทพกระซิบ- เจดยีสุเล-พระมหาเจดยีชเวดกอง -ยางกุง     (-/กลางวัน/เยน็)                                                                                                                           

04.30น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบนิไทยไลออนแอร  ประตู 6 
 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.35น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน SL200 

**ตั้งแต 27 ตลุาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมอืง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
จากนั้น นําทานแวะสักการะ ๑.เจดียไจเขา(KyaikKhauk Pagoda)ซึ่งเปนเจดียท่ีเกาแกอีกแหงหนึ่งของพมาถือเปนเจดีย

คูบานคูเมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจเขา ซึ่งเปนหัวหนาของเทพทันใจในยางกุงที่ไหนท่ีสรางเทพทันใจ
ตองมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้กอนที่สําคัญ ใครอยากไดงานใหญเงินใหญคนพมาจะมาขอท่ีนี้ ท้ังเร่ืองงาน เงิน
และความสําเร็จ ถาจะนับแลวองคนี้เปนเทพทันใจที่ใหญท่ีสุดในยางกุง 



 
 

จากนั้น เดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ45กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงาม
แปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ ตั้งแตในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุด
เม่ือปพ.ศ.2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาทานจะเห็น
เศษซากกําแพงสไตลลูซิตาเนียนบาโรก ต้ังอยูริมฝงแมน้ํายางกุงที่
เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี นําทานนั่งเรือแจว ชม ๒.พระเจดียเยเล
พญา(KyaikHwawWun Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงามบน
เกาะกลางน้ําอายุนับพันป เปนท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวา
น้ําจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบน
เกาะ นําทานไหวสักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่
เปนที่นับถือของชาวพมาสามารถซื้ออาหารเล้ียงปลาดุกตัว ขนาด
ใหญนับรอยๆ ตัวท่ีวายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผลเหนือผิวน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ไดเวลาสมควร   นําทานเดินทางกลับยางกุง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ชม ๓.เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000ป

กอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธ ิ
หลายจุดในองคพระเจดียนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย 
วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะ
มะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท
หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอ
พรแลวดงึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตาม
ความปรารถนาท่ีขอไวจากนั้นนําทานขามฝงไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะ
มาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไม
ยอมกินเนื้อสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซบิ
ตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชา
ดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น  นําทานเขาชม ๔.เจดียสุเล(Sule Pagoda)

ต้ังอยูใจกลางเมืองยางกุง เปนเจดียทรงแปด
เหลี่ยม สีเหลืองทองอราม ภายในองคเจดีย
บรรจุเสนพระเ กศ าธา ตุของพระพุทธเ จา
เอาไวณ เจดียแหงนี้ ยังมีเทพทันใจองคที่โต
ท่ีสุด ท่ีชาวพมานับถือมากท่ีสุด และเชื่อกันวา 



 
 

ขออะไรจากทาน ทานจะประทานใหอยางรวดเร็ว 
เย็น นําทานชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดียชเวดากอง(ShwedagonPagod)พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศ

พมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสดุ
ในพมาสถานท่ีแหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว 
เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปน
สิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคํา
ท้ังหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะ
บริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่
ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกนัขึน้
เปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไป
แตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวท่ีเดิมไดจึงถอื
เปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักด์ิสิทธิ์ใหตีระฆัง 3คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะได
ด่ังตองการจากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไป 



 
 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
  วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

  ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
 ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
   *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสําเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารชาบชิู บุฟเฟต เต็มอ่ิมกบัชาชูชิ สุก้ีหมอไฟและซูชิ สารพดัหนาในเครือโออิชิ 
จากนั้น  นําทานเขาสูท่ีพัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวPARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
วันทีส่อง ยางกุง –เจดยีกาบาเอ ทําพิธคีรอบเศยีร – เจดยีไจกะสาน – เจดียเองตอหยา – เจดยีเมียตซอนินเนอืง –  
 ตลาดสกอ็ต          (เชา/กลางวนั/ - )                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ชม๖.เจดียกาบาเอ(World Peace Pagoda)สราง

ค ร้ั ง เ ม่ื อ ป พ . ศ .  2 4 9 3 -2 4 9 5  โ ด ย น า ย อู นุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ชําระพระไตรปฎกครั้งที่ 6ในชวงระหวางป พ.ศ.
2497 – พ.ศ.2499และเพื่อใหบังเกิดสันติสุขแก
โลก ลาสุดใชเปนสถานที่ใชในการประชุมสงฆ
โลกเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผานมาท่ี

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 
สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 
 

พรอมท้ังพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  รวมทําพิธีอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ครอบเศียร ครอบเกลา ดวยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเปนสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อวา “หากทานใดได
ทําพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ทานนั้นจะหมดเคราะห ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนี
จําลอง (ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพมาองคจริงอยูท่ีมัณฑะเลย) 
** หมายเหตุ  การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 20 ทานข้ึนไปถึงจะทําพิธีได ** 

จากนั้น เดินทางสู๗.เจดียไจกะสาน (kyaikkasan 

pagoda)ต้ั งอ ยู เ มือ งยา งกุ ง  ส ร างขึ้ น เ ม่ื อ
พุทธศักราช 218 โดยกษัตริย ตีร่ีตํามาดอกา 
แหงอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสนและ
พระธาตุสวนอื่นๆ 32 องคเปนชื่อภาษามอญวา 
“ไจ อะแสน” ไจ แปลวา พระธาตุอะแสน 
แปลวา พระอรหันตแปลรวม“พระธาตุสราง
ในการนําของพระอรหันต”สวนเสนเกศาธาตุ
และพระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบง ไปสราง พระ
ธาตุอีก 10สถานที่ประจุบัน พมาเลยมาเรียก
ออกเสียงสําเนียงพมาวา “ไจกะสาน”จากชื่อมอญ“ไจอะแสน” 
พระธาตุอายุต้ังแตสรางมาถึงประจุบัน มี สองฟนกวาปแลว  ตอน 
ยางกุง กลายเปนเมืองราง ไมมีใครอยู ยักษสองพ่ีนอง ชื่อ “นอ
งดอ องคพ่ี และ “นยีดอ”องคนอง รับหนาท่ี เฝาเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว. เผื่อไมใหมีการขโมย
แลวเอาไปที่อื่น แลวจะมีเจาท่ี ท่ีเฝาดูแลสถานท่ีไว เพ่ือไมใหมีการโกง ตามประวัติแลว คนพมา เลยมีความเช่ือวา 
ถามีคดีตางๆที่ตองประสพ สวนมากจะมาขอจากเทพไจกะสาน เพื่อความยุติธรรมและชนะคดีแลว กับยักษสองพี่
นองใหมาดูแล และอยาใหสิ่งไมดีตางๆ เขามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพมานิยมมาไหวสักการะขอพรใน
เรื่องคดีความตางๆ 

จากนั้น นําทานไปยัง ๘.เจดียเองตอหยา(Eain taw Yar pagoda)สรางโดยกษัตริย กงบาว ผูมีช่ือเสียงและอํานาจในยุคกง
บาว ทานมีความศรัทธามาก  โดยสรางมากวา 170 ปEain Tawแปลวา บาน ท่ีพักYarแปลวา รองรอยแปลรวมกัน 
(รองรอยของบานท่ีพัก)ตามประวัติแลว คนพมามีความเชื่อวา สถานท่ี พื้นที่ ถาคูควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะได
เปนเจาของ เลยมาขอเรื่องบาน ท่ีดิน ท่ีจะคูควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ท่ีดูแลปกปองรักษา
สถานที่ดวย สามารถไปกลับทาน ใหทานประทานที่อยูอาศัยท่ีคูควรกับตนขอในเรื่องท่ีอยู ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย  ๙.เจดียเมียตซอนินเนือง(Myat Saw NyiNaung)ตามประวัติเลาวาพอคา ตุมะนะ สองพ่ีนอง มาทําการคาขายท่ี

ทาเรือ จ้ีหมิ่นดาย แลวศรัทธาท่ีจะสรางวัดใหแกพระสงฆในสมัยยุคอังกฤษครองพมา สองพ่ีนองเอาเงินกําไล มา



 
 

สรางวัด สรางเจดียสององค สรางศาลาใหพระพุทธรูปมานอองหม่ืนสะจาชิ่นซึ่งมีการกราบไหวมาตั้งแตกษัตริย
พมา พระพทุธรูปดังกลาว มีความเช่ือวา พอคาท่ีมาจากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว เพื่อท่ีจะชนะทุกๆอยาง
ในการดําเนินธุรกิจปจจุบัน พอคาและคนพมารวมท้ังผูมีอํานาจในพมา จะมาทําบุญขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอ
พรเทพ ที่เฝาดูแล ยานธุรกิจ ทาเรือ ใกลกับบริเวณ พระเจดียแม็ดซอนยีหนองวัดแหงนี้ อายุประมาณ 160ปแลว แตก็
ยังมีการงทําบุญ สรางวัดเพิ่ม ดูแลไวถึงปจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพมา.ขอพรในเรื่องชนะใน
เรื่องภยันตรายตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  ชม ตลาดโบโจก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสกอต(Scot Market)ตลาดเกาแกของชาวพมา สราง

ขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลังสนิคาท่ีจําหนายใน
ตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญ
มณี หยก เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา (หากซื้อส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง 
เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
20.45น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL207 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
**ตั้งแต 27 ตลุาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิง

กาลาดง กรุงยางกุง พมา  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
.............................................................................................................................. 

 
 

 



 
 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางเดินทาง มหศัจรรยเมียนมาร สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สทิธิ์ บิน SLพัก5 ดาว 
เริ่มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตยีง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 
03 พ.ย.62 04 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

10 พ.ย.62 11 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

17 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

24 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

01 ธ.ค.62 02 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

04 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

11 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

18 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

22 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 34+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

29 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

05 ม.ค.63 06 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 ม.ค.63 13 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 ม.ค.63 20 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 ม.ค.63 27 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

02 ก.พ.63 03 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

09 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

16 ก.พ.63 17 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

01 มี.ค.63 02 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 มี.ค.63 09 มี.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

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

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



 
 

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

05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 8,900 8,900 7,900 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 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการ
เดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินบิาร,ซกัรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขบัรถ800บาท/ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทา
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานกัในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแต



 
 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีก
ทานละ 1,000 บาท ** 

 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทกีอนการเดินทางไมนอยกวา15 

วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก: 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บปวย: 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอื่นๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวน
ท่ีบริษัทฯกําหนดไว(15 ทานข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไป
ดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 



 
 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปน

สําคัญ 
 หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนดัหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิสธการเขาหรอืออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคาจะตอง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตใุน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎเิสธมิใหเดินทางออกหรอืเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพเิศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน
ช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรอืคาทัวรท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทาน
โดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรต
เลมใหมกอนทําการจองทัวร  



 
 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดนิทางอยางถองแทแลวจึงมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


