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NT553
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ สเิรยีม สกัการะ 9 สงิศกัดสิทิธ ิ2 วัน 1 คนื (SL)
ทัวรพ์ม่า , 2 วัน 1 คนื ,

SUMMIT PARKVIEW HOTEL

สักการะ เจดยีไ์จ๊เขา้ ชมพระเจดยีเ์ยเลพญา
ชมเจดยีโ์บตาทาวน์ นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ สักการะ เทพกระซบิ

ชมเจดยีส์ุเล และนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง
ชมเจดยีก์าบาเอ ทําพธิอีนัศักดสิทิธคิรอบเศยีร ครอบเกลา้ เพอืความเป็นสริมิงคล

ชมเจดยีไ์จ๊กะส่าน เจดยีเ์มยีตซอนินเนือง และเทยีวตลาดสกอ๊ต
อมิอรอ่ยเมนูชาบชูบิฟุเฟ่ต์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - เจดยีไ์จเ๊ขา้ - เทพทนัใจไจเ๊ขา้ - สเิรยีม - เจดยีเ์ยเลพญา - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ -
เจดยีส์เุล - พระมหาเจดยีช์เวดกอง - ยา่งกุง้

04.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ประต ู6 Thai Lion Air (SL)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น



07.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิ SL200

หมายเหต ุเนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทนัีงได ้
ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

08.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนม่าร์
ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 

จากนัน นําทา่นแวะสกัการะ เจดยีไ์จเ๊ขา้ (Kyaik Khauk Pagoda) ซงึเป็นเจดยีท์เีกา่แกอ่กีแหง่หนงึของพม่า ถอืเป็นเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสเิรียม
พเิศษสดุ !! ขอพรเทพทนัใจไจเ๊ขา้ ซงึเป็นหัวหนา้ของเทพทันใจในย่างกุง้ ทไีหนทสีรา้งเทพทันใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตทนีีกอ่น ทสํีาคัญ
ใครอยากไดง้านใหญ่เงนิใหญ่คนพม่าจะมาขอทนีี ทังเรืองงาน เงนิและความสําเร็จ ถา้จะนับแลว้องคนี์เป็นเทพทันใจทใีหญ่ทสีดุในย่างกุง้

จากนัน เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซงึอยู่หา่งจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมอืเดนิทางถงึสเิรียม
ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซงึเมอืงนีเคยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตังแตใ่นสมัย นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ยี นโิคเต
จนมาสนิสดุเมอืปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทา่นจะเห็นเศษซากกําแพงสไตลล์ซูติาเนียนบาโรก
ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํย่างกุง้ทเีชอืมตอ่กับแม่น ้าํอริะวดี

ชม พระเจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอันงดงามบนเกาะกลางน ้าํอายุนับพันปี เป็นทสีกัการะของชาวสเิรียม
เกาะนีไม่วา่น ้าํจะขนึสกัเทา่ไหร่ก็ไม่มวัีนน ้าํทว่มได ้ทบีรเิวณทา่เทยีบเรือบนเกาะ 

นําทา่นไหวส้กัการะเพอืขอพร พระจกบาตร หรือ พระอปุคปุ ทเีป็นทนัีบถอืของชาวพม่า สามารถซอือาหารเลยีงปลาดกุตัว ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ
ตัวทวีา่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครีบหลังทโีผลเ่หนือผวิน ้าํ

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับ ยา่งกุง้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนาย เพอืบรรจพุระบรมธาตทุพีระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมอื 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486
เจดยีแ์หง่นีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองค ์จงึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาต ุพระบรมธาตอุกี 2 องค ์พระพทุธรูปทองเงนิสํารดิ
700 องค ์จารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ปีระดับดว้ยกระเบอืงสสีนังดงาม
และมมีุมสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี์

จากนัน นําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก
จากนัน ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยีสกั 2
ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยี
แคนี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทขีอไว ้

จากนันนําทา่นขา้มฝังไปอกีฟากหนงึของถนนเพอืสกัการะ เทพกระซบิ ซงึมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มยีะ”
ตามตํานานกลา่ววา่นางเป็นธดิาของพญานาค ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี
ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัต ซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซงึการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ
หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคนี์กันมากเชน่กัน การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้าํนม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน นําทา่นเขา้ชม เจดยีส์เุล (Sule Pagoda) ตังอยู่ใจกลางเมอืงย่างกุง้ เป็นเจดยีท์รงแปดเหลยีม สเีหลอืงทองอร่าม
ภายในองคเ์จดยีบ์รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้เอาไว ้ณ เจดยีแ์หง่นี ยังมเีทพทันใจ องคท์โีตทสีดุ ทชีาวพม่านับถอืมากทสีดุ
และเชอืกันวา่ ขออะไรจากทา่น ทา่นจะประทานใหอ้ย่างรวดเร็ว

เย็น
นําทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagod)
พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้
มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในพม่า สถานทแีหง่นีม ีลานอธษิฐาน จดุทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้
เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล



นอกจากนีรอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าํพระประจําวันเกดิตน
จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ
พระเจดยีนี์ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทังหมดน ้าํหนักยีสบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครืองอัฐะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทังสามพระองค์
บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่ง  ๆจํานวนมาก
และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสทีศิซงึทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชนิทรีวมกันขนึเป็นสว่นหนงึของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทังสนิชมระฆังใบใหญ่ทอัีงกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้าํย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ขนึภายหลังชาวพม่า
ชว่ยกันกูข้นึมาแขวนไวท้เีดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซีงึชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดสิทิธ ิใหต้รีะฆัง 3
ครังแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดดั้งตอ้งการจากนันใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทปีระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป
นําทา่นร่วมบชูาแม่ยักษ์ทเีชอืกันวา่การบชูาทา่นจะชว่ยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือ พระพยุงโชคชะตา อยู่ในชอ่งแคบเขา้ไดท้ลีะคน
และพระสรุยัินจันทรา ขอพรเรืองธรุกจิ

วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วันทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกสุนัธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธัสสะต ิทตุยัิง โกนาคะมะนัง 
ธัมมะ การะนัง ธาตโุย ธัสสะต ิตตยัิง กัสสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย 
ธัสสะต ิจตกุัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธัสสะต ิอหัง วันทาม ิตรุะโต อหัง วันทาม ิธาตโุย 
อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ ***

19.00 น.
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ชาบูช ิบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอมิกับชาชชู ิสกุหีมอ้ไฟและซชู ิขา้วปันสารพัดหนา้ในเครือโออชิิ

ทพีกั
Summit Parkview Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
ยา่งกุง้ - เจดยีก์าบาเอ ทําพธิคีรอบเศยีร - เจดยีไ์จก้ะสา่น - เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ - เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง - ตลาดสก็อต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัน นําทา่นชม เจดยีก์าบาเอ (World Peace Pagoda) สรา้งครังเมอืปี พ.ศ. 2493 - 2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า
เพอืใชเ้ป็นสถานทชํีาระพระไตรปิฎกครังท ี6 ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ.2497 - 2499 และเพอืใหบั้งเกดิสนัตสิขุแกโ่ลก
ลา่สดุใชเ้ป็นสถานทใีชใ้นการประชมุสงฆโ์ลกเมอืเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2547 ทผีา่นมา ทสํีาคัญเป็นทปีระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุ
พรอ้มทังพระธาตขุอง พระสารีบตุรและพระโมคลานะ โดยนําพระธาตมุาจากประเทศอนิเดยี 

จากนัน นําคณะร่วมทํา พธิอีนัศกัดสิทิธคิรอบเศยีร ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรมสารีรกิธาต ุเพอืความเป็นสริมิงคล ซงึมคีวามเชอืวา่
“หากทา่นใดไดทํ้าพธิมีงคลบชูารับพระธาต ุทา่นนันจะหมดเคราะห ์ตัดกรรม และมโีชคดตีลอดไป นอกจากนันยังมพีระมหามุนีจําลอง
(สงิศักดสิทิธ ิ1 ใน 5 ของพม่าองคจ์รงิอยู่ทมัีณฑะเลย)์
**หมายเหต*ุ* การทําพธ๊ิครอบเศยีร คณะจํานวน 20 ทา่นขนึ ไปถงึจะทําพธิไีด*้*

จากนัน เดนิทางสู ่เจดยีไ์จก๊ะสา่น (kyaikkasan pagoda) ตังอยู่เมอืงย่างกุง้ สรา้งขนึเมอืพทุธศักราช 218 โดยกษัตรยิ ์ตรีีตํามาดอกา้
แหง่อนิเดยี ภายในบรรจพุระเกศา 16 เสน้และพระธาตสุว่นอนื  ๆ32 องค ์เป็นชอืภาษามอญวา่ “ไจ๊ อะแสน่” ไจ๊ แปลวา่ พระธาต ุอะแสน่ แปลวา่
พระอรหันต ์แปลรวม “พระธาตสุรา้งในการนําของพระอรหันต”์ สว่นเสน้เกศาธาตแุละพระธาต ุทเีหลอื เลยแบง่ ไปสรา้ง พระธาตอุกี 10 สถานท.ี
ประจบัุน พม่าเลยมาเรียกออกเสยีงสําเนียงพม่าวา่ “ไจ๊กะสาน” จากชอืมอญ“ไจ๊อะแสน่” พระธาตอุายุตังแตส่รา้งมาถงึประจบัุน มี
สองฟันกวา่ปีแลว้ ตอน ย่างกุง้ กลายเป็นเมอืงรา้ง ไม่มใีครอยู่ ยักษ์สองพนีอ้ง ชอื “นองดอ องคพ์ ีและ “นยีดอ” องคน์อ้ง รับหนา้ที
เฝ้าเกศาธาตแุละพระธาต ุทบีรรจใุนพระธาตไุว.้ เผอืไม่ใหม้กีารขโมยแลว้เอาไปทอีนื แลว้จะมเีจา้ท ีทเีฝ้าดแูลสถานทไีว ้เพอืไม่ใหม้กีารโกง
ตามประวัตแิลว้ คนพม่า เลยมคีวามเชอืวา่ ถา้มคีดตีา่ง  ๆทตีอ้งประสพ สว่นมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะสา่น เพอืความยุตธิรรมและชนะคดแีลว้
กับยักษ์สองพนีอ้งใหม้าดแูล และอย่าใหส้งิไม่ดตีา่ง  ๆเขา้มาขวางในการยุตธิรรมของคดชีาวพม่านยิมมาไหว ้สกัการะขอพรในเรืองคดคีวามตา่งๆ

จากนัน นําทา่นไปยัง เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ (Eain taw Yar pagoda)  สรา้งโดยกษัตรยิก์งบาว ผูม้ชีอืเสยีงและอํานาจในยุคกงบาว
ทา่นมคีวามศรัทธามาก โดยสรา้งมากวา่ 170 ปี Eain Taw แปลวา่ บา้น ทพัีก Yar แปลวา่ ร่องรอย แปลรวมกัน
(ร่องรอยของบา้นทพัีก)ตามประวัตแิลว้ คนพม่ามคีวามเชอืวา่ สถานท ีพนืท ีถา้คูค่วรกับคนไหน คนนันซงึจะไดเ้ป็นเจา้ของ เลยมาขอเรืองบา้น



ทดีนิ ทจีะคูค่วรกับตนเอง และในบรเิวณพระธาต ุจะมเีทพ ทดีแูลปกป้องรักษาสถานทดีว้ย สามารถไปกลับทา่น
ใหท้า่นประทานทอียู่อาศัยทคีูค่วรกับตน ขอในเรืองทอียู่ ทดีนิ อสงัหารมิทรัพย์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นไปยัง เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง (Myat Saw Nyi Naung) ตามประวัตเิลา่วา่พอ่คา้ ตมุะนะ สองพนีอ้ง มาทําการคา้ขายท ีทา่เรือ
จหีมนิดา่ย แลว้ศรัทธาทจีะสรา้ง วัดใหแ้กพ่ระสงฆใ์นสมัยยุคอังกฤษครองพม่า สองพนีอ้งเอาเงนิกําไล มาสรา้งวัด สรา้งเจดยีส์ององค์
สรา้งศาลาใหพ้ระพทุธรูปมานอ่องหมนืสะจา่ชนิ ซงึมกีารกราบไหวม้า ตังแตก่ษัตรยิพ์ม่า พระพทุธรูปดังกลา่ว มคีวามเชอืวา่
พอ่คา้ทมีาจากหลากหลาย สถานทจีะมากราบไหว ้เพอืทจีะชนะทกุๆอย่างในการดําเนนิธรุกจิ. ปัจจบัุน พอ่คา้ และ คนพม่า
รวมทังผูม้อํีานาจในพม่า จะมาทําบญุ ขอพรจาก พระพทุธรูป และ ขอพรเทพ ทเีฝ้าดแูล ย่านธรุกจิ ทา่เรือ ใกลก้ับบรเิวณ
พระเจดยีแ์ม็ดซอนยีหน่อง. วัดแหง่นี อายุ ประมาณ 160 ปีแลว้ แตก็่ยังมกีารทําบญุ สรา้งวัดเพมิ ดแูลไวถ้งึปัจจบัุนกันจาก การบรจิาค
ของประชาชนคนพม่า. ขอพรในเรืองชนะในเรืองภยันตรายตา่ง  ๆ

จากนัน นําทา่นเทยีวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า
สรา้งขนึโดยชาวสก๊อตในสมัยทยัีงเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตอ่กันหลายหลัง
สนิคา้ทจํีาหน่ายในตลาดแหง่นีมหีลากหลายชนดิ เชน่ เครืองเงนิ ทมีศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก
ผา้ทอ เสอืผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซอืสนิคา้หรอือญัมณีทมีรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ยทกุครงั
เนอืงจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง

20.45 น.
ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL207

22.45 น.
เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 13:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 1 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และ ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท  ์- โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

** ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11 สงิหาคม 2558 ทงัน ี
หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท **

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• การจองทัวร์
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15



ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ท่านไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีทีา่นตอ้งออกตวัภายใน เชน่ (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้–ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื,
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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