
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 18076 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR 
 

สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิสู์งสุดแหง่พม่า : เจดยีช์เวดากอง 
 

 ไหวพ้ระ 7 วดั : เจดียโ์บตาทอง เทพทนัใจ เทพกระซบิ : มหาเจดียช์เวดากอง : วดังาทตัจี : พระนอนตาหวาน :  
วดัไจก้ะลอ้ :  วดัโกทตัจี : มหาวิชยเจดีย ์  

 อิ่มอรอ่ยกบัเมนพูเิศษ !!  เป็ดปักก่ิงย่างชัน้ดี // กุง้แม่น า้ย่าง  



 
 
 
 
 

รายการทวัร์ 

วนัท่ี รายการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรมที่พกั 

1 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ยา่งกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เจดยีโ์บตาทาวน ์–  

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจก้ะเลาะ –  

มหาวชิยเจดยี ์– วดัโกทตัจี – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
   ----------- 

 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

วันเดนิทาง ราคาทา่นละ GROUP SIZE 

03 เมษายน 2563 (วนัศกุร)์ 4,499 บาท 24+1 

05 เมษายน 2563 (วนัอาทิตย)์ 4,999 บาท 24+1 

08 เมษายน 2563 (วนัพธุ) 3,399 บาท 24+1 

09 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 3,399 บาท 24+1 

22 เมษายน 2563 (วนัพธุ) 3,399 บาท 24+1 

23 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 4,499 บาท 24+1 

24 เมษายน 2563 (วนัศกุร)์ 4,499 บาท 24+1 

30 เมษายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 3,399 บาท 24+1 

05 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 3,399 บาท 24+1 

07 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

08 พฤษภาคม 2563 (วนัศกุร)์ 3,399 บาท 24+1 

10 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย)์ 4,999 บาท 24+1 

12 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 2,999 บาท 24+1 

13 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

14 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

16 พฤษภาคม 2563 (วนัเสาร)์ 4,999 บาท 24+1 



17 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย)์ 4,999 บาท 24+1 

20 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

21 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

22 พฤษภาคม 2563 (วนัศกุร)์ 3,399 บาท 24+1 

24 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย)์ 4,999 บาท 24+1 

26 พฤษภาคม 2563 (วนัองัคาร) 2,999 บาท 24+1 

27 พฤษภาคม 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

28 พฤษภาคม 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

30 พฤษภาคม 2563 (เสาร)์ 4,999 บาท 24+1 

01 มิถุนายน 2563 (วนัจนัทร)์ 3,399 บาท 24+1 
03 มิถุนายน 2563 

**วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
(วนัพธุ) 4,999 บาท 24+1 

04 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

10 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

11 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 

13 มิถุนายน 2563 (เสาร)์ 4,999 บาท 24+1 

17 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

19 มิถุนายน 2563 (วนัศกุร)์ 3,399 บาท 24+1 

24 มิถุนายน 2563 (วนัพธุ) 2,999 บาท 24+1 

25 มิถุนายน 2563 (วนัพฤหสับดี) 2,999 บาท 24+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ –  
                     เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจก้ะเลาะ – มหาวิชยเจดีย ์– วดัโกทตัจี –  
                     ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แถว 6-7       

สายการบินนกแอร ์(DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยอ านวย
ความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนั่งก่อน
ออกเดนิทาง 

 

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

06.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบนิ DD4230  
07.05 น. เดนิทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบนิยา่งกุง้ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุง้ 15 กิโลเมตร   
(เวลาทอ้งถ่ินท่ีพมา่ชา้กว่าไทยครึง่ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และ
ศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสูต่วัเมืองยา่งกุง้โดยรถโคช้ปรบัอากาศ  
 พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
 (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) 

เป็นเจดียท์องค าสีทองเหลืองอรา่ม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีต  านานเลา่วา่ เจดียช์เวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือ
สองพ่ีนอ้งตะปสุสะและภลัลิกะ เดนิทางไปคา้ขายท่ีอินเดียและเกิดความเล่ือมใส
ในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา 

http://bit.ly/2NMk5YE


พระพทุธเจา้จงึประทานเสน้พระเกศาให ้8 เสน้ ทัง้สองจึงน ากลบัมาประดิษฐานท่ีเมืองยา่งกุง้หรือเมืองอสิตนัชนะ โอกาละใน
อดีต และบรรจใุนเจดียส์งูเพียง 9 เมตรท่ีท าจาก ทอง เงิน ดีบกุ ทองแดงตะกั่ว หินอ่อน และเหล็ก ตอ่มาพระเจา้แผ่นดนิเมือง
มอญและพมา่หลายองคไ์ดเ้สดจ็มาบรูณะและก่อเจดียใ์หมค่รอบเจดียถ์ึง 7 ครัง้ เชน่ พระนางชินซอวบ์ ู(Queen Shin Sawbu) 
แหง่หงสาวดี ไดถ้วายทองค าแทเ้ทา่น า้หนกัพระองคตี์เป็นแผน่ทองหุม้องคพ์ระธาตไุว ้สว่นพระเจา้ธรรมเจดีย ์(Dhammazedi) 
ราชบตุรเขยของพระองค ์ส่วนในพระเจา้มินดงแหง่มณัฑะเลยก็์ทรงบรูณะยอดฉตัรใหมแ่ทนยอดฉตัรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะ
เหตกุารณแ์ผน่ดินไหว ท าใหปั้จจบุนัเจดียช์เวดากองมีความสงูถึง 122 เมตร ว่ากนัว่า บนยอดฉัตรนัน้ประกอบไปดว้ยเพชรนิล
จินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวไดอ้ย่างชดัเจนในยามค ่าคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดียช์เวดากองนัน้สามารถมาไดท้ัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดียมี์บนัไดและประตใูหเ้ลือกเดนิ
ขึน้ลงได ้4 ทิศคือ เหนือ ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดียช์เวดากองยามกลางวนัวา่
สวยแลว้ ยามแสงกลางคืนนัน้อรา่มงามยิ่งกวา่ สมกบัน า้หนกัทองค าท่ีห่อหุม้องคเ์จดียอ์ยู ่1,100 กิโลกรมั และเป็นท่ีมาของ
ความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด่า้นหนา้อาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององคเ์จดีย์
เป็นลานกวา้งท่ีกษัตริยท์กุพระองคข์องพมา่ตอ้งมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุท่ีผูค้น
นิยมมากราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองโดยคกุเขา่หนัหนา้เขา้หาองคเ์จดีย ์สวด
มนตต์ัง้ใจอธิฐานเพ่ือขอใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค ์ ทา่นสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองไดต้ามจดุ โดยแตล่ะจดุจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณป์ระจ าวนัเกิดเป็นรูปป้ันสตัวป์ระจ าวนัเกิดใหอ้ยา่งชดัเจน 

 
 เจดยีโ์บตาทาวน ์// เจดียโ์บตาทาวน ์แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมี
ความเช่ือเล่าตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ีแลว้พระเจา้โอกะลาปะ
กษัตริยม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ
(สารีรกิธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพ่ีนอ้งอญัเชิญมาทาง

ค าไหว้พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย ์  จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



เรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บรเิวณนี ้เพ่ือน าไปบรรจไุวท่ี้มหาเจดียช์เวดากอง และทรงบรรจเุสน้พระเกศา
ธาตไุว ้1 เสน้ ในเจดียนี์ ้วนัเวลาผา่นไป ไดมี้การบรูณะซ่อมแซมเจดีย ์ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึ่งปรากฏ
วา่ ไปพบของมีคา่หลายอยา่งภายในเจดีย ์จงึสรา้งโครงสรา้งใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 และไดน้  าพระเกศาธาต ุมาครอบแกว้ใส
ไว ้ใจกลางเจดีย ์เพ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนไดส้ามารถมองเห็นเสน้พระเกศาธาตไุด ้ภายในเจดียเ์ป็นสีทองอรา่มสวยงาม และมี
ทางเดนิภายในเจดียใ์หส้ามารถเดนิชมความสวยงามของเจดียอี์กดว้ย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในนตัท่ีชาวพมา่นบัถือมากท่ีสดุซึ่งชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ี
เช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพ่ือขอสิ่งท่ีตนปรารถนา 
วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้รกิารเรื่องของสกัการะอยูด่า้นหนา้ของวดั  
ซึ่งจะประกอบไปดว้ย มะพรา้ว กลว้ย ใบแหง่ชนะ ผา้คลอ้งคอ รม่ฉตัรกระดาษ ดอกไม ้ซึ่งสิ่งของเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีนิยม น ามา
ถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมน า ธนบตัร 2 ใบ มว้นเป็นกรวย ซอ้นกนั 2 ใบ น าไปเสียบไวใ้นมือของเทพทนัใจขา้งท่ีชี ้
ตรงมา โดยเอาหนา้ผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพรอ้มอธิษฐาน ตามสิ่งท่ีตนเองปรารถนา  
เม่ือเสรจ็แลว้จงึดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือความเป็นสิรมิงคล  
(วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลด ีให้ท่านขอเพียงข้อเดยีวที่ท่านอยากจะได้มาก
ทีสุ่ด) 
 เทพกระซิบ ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มเจดียโ์บตาทาวน ์เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 37 
ตนท่ีชาวพมา่เคารพนบัถือมาก มีต านานเลา่วา่นางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิด
ศรทัธาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไมร่บัประทานเนือ้สตัว ์หลงัจาก
นางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จงึไดก้ลายมาเป็นนตัหรือเทะท่ีชาวพมา่เคารพกราบ
ไหวก้นัมาเนิ่นนาน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1)… เมนเูป็ดปักก่ิง+กุง้แมน่  า้ยา่ง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 พระพุทธไสยาสนเ์จ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สรา้งขึน้เม่ือปี 
พ.ศ.2442 และแลว้เสรจ็สมบรูณใ์นปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพมา่นามวา่  
“โบตา” และไดร้บัการบรูณะสรา้งใหม ่ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยู่ในตวัเมืองยา่งกุง้ คนไทย
สว่นใหญ่รูจ้กัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาท่ีสวยงามแลว้  
ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม สว่นลกูนยันต์า ท าดว้ยแกว้ท่ีสั่งผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหม้องดแูลว้เหมือนมีชีวิตราวกบัมีน า้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใตพ้ระบาทท่ีวางไวไ้มเ่สมอกนันัน้มีการวาดลวดลาย
สวยงามวา่ดว้ยสิ่งท่ีเป็นมงคล ประกอบดว้ย ธรรมจกัร มงคล 108 ประการ ที
แสดงโลกทัง้ 3 คือเครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 
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ประการ แสดงถึงสตัวโ์ลก และเครื่องหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเครื่องหมายพระเจา้จกัรพรรดิรวมอยูใ่นนัน้
ดว้ย 
 วัดงาทัตจี ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้ม กบั วดัเจา้ทตัจีหรือวดัพระตาหวาน เป็นวดัท่ีมีพระพทุธรูปองค์
ใหญ่ปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินออ่น ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบดา้นหลงัเป็นไมส้ักแกะสลกัทัง้หมดและสลกัเป็นลวดลายต่างๆ  องคพ์ระพุทธรูปมี
ความสงูประมาณตกึ 5 ชัน้ จ  าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง ดสูวย
แปลกตา จากหนา้พระไปทางขวาดา้นขา้งจะเจอกับรูปพุทธประวตัิท่ีเป็นภาพวาดและปนูป้ัน
ลอยตวัเหมือนภาพสามมิต ิ

 น าทา่นแวะสกัการะ สถปูพระสพุรรณกลัยา ณ วัดไจ้กะเลาะ (KYAIK KALO 

PAGODA) วดัแหง่นีเ้ช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บอฐิัของพระสพุรรณกลัยา โดยมีซุม้รูปป้ันของ
พระนางเป็นรูปสกัการะ ดว้ยเรื่องราวของพระนางไดเ้ลือนหายไปตามกาลเวลานบั 400 ปี เช่ือกนัวา่หลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพิธี
ปลดปลอ่ยดวงวิญญาณพระสพุรรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยท่ีถกูจองจ าตัง้แตค่รัง้เสียกรุงครัง้ท่ีสอง (เชิญรว่มระลกึถึง
วีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษัตรีและนกัรบไทยท่ี เสียสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพ่ือความสงบสขุของบา้นเมือง รว่ม
สวดมนตอ์ทุิศกศุลใหด้วงวิญญาณบรรพบรุุษไทยในอดีต 
 มหาวิชยเจดยี ์(MAHA WIZAYA PAGODA) มหาวิชยเจดีย ์อยู่ติดกบั
เจดียช์เวดากองทางทิศใต ้มหาวิชยเจดียถ์กูสรา้งขึน้เม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือ
ของชาวเมืองวา่ ภายในบรรจพุระเกศาธาตสุองเสน้ ลกัษณะเดน่ของมหาวิชย
เจดีย ์คือเจดียโ์ดมสีขาว – ทอง ท่ีมีความอลงัการของโถงตรงกลางท่ีประดษิฐาน
พระพทุธรูป 8 องค ์เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนงัรอบๆเป็นภาพตน้โพธ์ิ มีภาพพทุธ
ประวตัขิองพระพทุธเจา้  
 เจดยีโ์กทัตจี (Koe Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป

ปางมารวิชยัท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสดุองคห์นึ่งในยา่งกุง้ สงูถึง 72 ฟตุ หรือเรียกอีกนามวา่ พระอตลุาธิภาต ิมหามนีุ ค าว่าโกในภาษา

พมา่ แปลวา่เกา้ หมายถึงความเจรญิกา้วหนา้ พระเจดียโ์กทตัจีนีส้รา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1905 มีลกัษณะสถาปัตยกรรมพิเศษคือ 

เป็นอาคาร 9 ชัน้ มงุหลงัคา 9 ยอด ทางเดินเขา้อาคารทัง้ 2 ดา้นมีปฎิมากรรมปนูป้ัน รูปกบยกัษ์และง ูซึ่งสตัวท์ัง้สองนีมี้ท่ีมา

จากต านานว่าไวว้า่ กบยกัษไ์ดกิ้นง ูซึ่งถือเป็นสญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะในดนิแดนแหง่นีถื้อเป็นอีกสถานท่ีศกัดิส์ิทธิแห่งหนึ่ง ท่ีนิยม

ขอพรในเรื่องชยัชนะและโชคลาภตา่งๆ วิธีการขอพร ทา่นสามารถขอพรได ้1ขอ้ อธิษฐานแลว้นบัลกูประค า 9 รอบ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ 
21.00 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินนกแอร ์(DD) เท่ียวบนิท่ี  DD4239 
22.45 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  โดยสวสัดภิาพ 

                                  

 



** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 2,000 บาท/ต่อทา่น 
2. เดก็อายุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทปิ เทา่กับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  
***ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของทา่น*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตั๋วเครื่องบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่จา้งหวัหนา้ทวัรไ์ทย และไกดท์อ้งถ่ินพมา่เทียบเท่า 
คา่รถรบั-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรกัษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือตอ้งซือ้ตั๋วเด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 
คา่น า้หนกัสมัภาระ หากมีการโหลดกระเป๋าสมัภาระลกูคา้ตอ้งจา่ยเอง  
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร ์คา่โทรศพัท ์คา่อินเตอรเ์น็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิรฟ์
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเครื่องด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนตา่งดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใชป้ระกอบส่วนตวั 
คา่รถรบั-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุวต้ามรายการ 



คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
คา่ทิปท่ีระบไุว ้ชดัเจน ส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท ตลอดการเดนิทาง    
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผูใ้หญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่ง ไมส่ามารถคืนเงินได ้   
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจง้การไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจท าใหท้างบรษิัทฯไม่
สามารถเตรียมการใหท้า่นไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวก 
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดนิทาง เล่ือนหรือโยกยา้ยวนัเดนิทาง ไดห้ลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแลว้ 
 
เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
1.ช าระเงินเตม็จ านวน 2,999 บาท พรอ้มคา่ทิปไกด ์คนขบัรถ 2,000 บาท  โดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรบัเช็ค ทกุกรณี) (หากไมช่  าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชั่นอ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหนา้พาสปอรต์ ท่ีมองเห็นขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ 
4.คา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั หรือตามวนัท่ีบรษิัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร ์ 

1. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร ์ 
2. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15-29 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินท่ีทา่นช าระมาแลว้ทกุกรณี 
3. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การนัตีคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 

 
 
 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 



 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 
 บรษิัทฯ รบัผูร้ว่มเดนิทาง เฉพาะผูมี้จดุประสงคเ์ดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน ( บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบหากอายกุารใชง้านเหลือนอ้ยกว่า 6
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได ้ 
 บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ และจะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยคา่ทวัรท่ี์ท่านไดช้  าระ
มาเรียบรอ้ยแลว้ 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจา่ย บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบและไมท่ าการคืนคา่ใชจ้า่ยไดๆ หากทา่นใชบ้รกิารจาก
ทางบรษิัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว ้ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทา่นไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะได ้ตั๋วโดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเลื่อนก าหนดเดินทางไปใชใ้นครัง้อ่ืนได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรบัให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนัน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ เพ่ือใหท้กุอยา่งเป็นไปดว้ย
ความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนร์ว่มกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมดแลว้ 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไมส่ามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องทา่น 
 



 


