
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR 
 

สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง 
 

 ไหว้พระ 7 วดั : เจดีย์โบตาทอง เทพทนัใจ เทพกระซบิ : มหาเจดีย์ชเวดากอง : วดังาทตัจี : พระนอนตาหวาน :  
วดัไจ้กะล้อ :  วดัโกทตัจี : มหาวชิยเจดีย์   

 อิม่อร่อยกบัเมนพูิเศษ !!  เป็ดปักกิ่งย่างชัน้ดี // กุ้งแม่นํา้ย่าง  



 

รายการทวัร์ 

วนัท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ –  

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจ้กะเลาะ –  

มหาวชิยเจดีย์ – วดัโกทตัจี – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
   ----------- 

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเด็ก 

วันเดนิทาง ราคาท่านละ GROUP SIZE 

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

05 เมษายน 2563 (วนัอาทิตย์) 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 (วนัศกุร์) 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 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

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

17 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 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 (วนัศกุร์) 3,399 บาท 24+1 

24 พฤษภาคม 2563 (วนัอาทิตย์) 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 (เสาร์) 4,999 บาท 24+1 



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

**วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระราชินี 
(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 (เสาร์) 4,999 บาท 24+1 

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

19 มิถุนายน 2563 (วนัศกุร์) 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) – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทนัใจ –  
                     เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจี – วดัไจ้กะเลาะ – มหาวชิยเจดีย์ – วดัโกทตัจี –  
                     ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แถว 6-7       

สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวย
ความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อน
ออกเดินทาง 

06.20 น. นําทา่นเดินทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบิน DD4230  
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบินยา่งกุ้ งตัง้อยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถ่ินท่ีพม่าช้ากวา่ไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศลุกากรแล้ว นําทา่นเดินทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้ งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 (พระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า) 
เป็นเจดีย์ทองคําสทีองเหลอืงอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีตํานานเลา่วา่ เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือสองพี่น้องตะปสุสะและภลัลกิะ เดินทางไป
ค้าขายท่ีอินเดียและเกิดความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็น
อุบาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น 
ทัง้สองจึงนํากลบัมาประดิษฐานท่ีเมืองยา่งกุ้ งหรือเมืองอสตินัชนะ โอกาละใน
อดีต และบรรจุในเจดีย์สงูเพียง 9 เมตรท่ีทําจาก ทอง เงิน ดีบุก ทองแดงตะกัว่ 
หินอ่อน และเหลก็ ตอ่มาพระเจ้าแผน่ดินเมืองมอญและพม่าหลายองค์ได้เสด็จ



มาบูรณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์ถึง 7 ครัง้ เช่น พระนางชินซอว์บู (Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้ถวายทองคําแท้
เทา่นํา้หนกัพระองค์ตีเป็นแผน่ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบุตรเขยของพระองค์ สว่นใน
พระเจ้ามินดงแหง่มณัฑะเลย์ก็ทรงบูรณะยอดฉตัรใหม่แทนยอดฉตัรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดินไหว ทําให้ปัจจุบนั
เจดีย์ชเวดากองมีความสงูถึง 122 เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาล
สามารถมองเห็นแวววาวได้อยา่งชดัเจนในยามค่ําคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลอืกเดิน
ขึน้ลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัวา่
สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่งกวา่ สมกบันํา้หนกัทองคําที่หอ่หุ้มองค์เจดีย์อยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมาของ
ความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้างที่กษัตริย์ทกุพระองค์ของพม่าต้องมาขอพร ปัจจุบนัเป็นจุดท่ีผู้คน
นิยมมากราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวด
มนต์ตัง้ใจอธิฐานเพื่อขอให้ได้ในสิง่ท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค์  ทา่นสามารถสรงนํา้พระประจําวนัเกิดของตวัเองได้ตามจุด โดยแตล่ะจุดจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณ์ประจําวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจําวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

 
 เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมี
ความเช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ีแล้วพระเจ้าโอกะลาปะ
กษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ
(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอญัเชิญมาทาง
เรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี ้เพื่อนําไปบรรจุไว้ท่ี
มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนั

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธัง สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธัสสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนงั ธาตโุย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธัสสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทิตย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html


เวลาผา่นไป ได้มีการบูรณะซอ่มแซมเจดีย์ ผลจากความเสยีหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลาย
อยา่งภายในเจดีย์ จึงสร้างโครงสร้างใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 และได้นําพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพื่อให้
พทุธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสทีองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้
สามารถเดินชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ีชาวพม่านบัถือมากท่ีสดุซึง่ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยท่ี
เช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอสิง่ท่ีตนปรารถนา 

วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเร่ืองของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั  
ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแหง่ชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิง่ของเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีนิยม นํามา
ถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมนํา ธนบตัร 2 ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกนั 2 ใบ นําไปเสยีบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างที่ชี ้
ตรงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิง่ท่ีตนเองปรารถนา  
เม่ือเสร็จแล้วจึงดงึนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสริิมงคล  
(วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะได้มาก
ที่สุด) 
 เทพกระซิบ ตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 37 
ตนท่ีชาวพม่าเคารพนบัถือมาก มีตํานานเลา่วา่นางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิด
ศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า รักษาศีล ไม่รับประทานเนือ้สตัว์ หลงัจาก
นางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จึงได้กลายมาเป็นนตัหรือเทะท่ีชาวพม่าเคารพกราบ
ไหว้กนัมาเน่ินนาน  
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1)… เมนเูป็ดปักก่ิง+กุ้ งแม่นํา้ยา่ง 
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึน้เม่ือปี 
พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านามวา่  
“โบตา” และได้รับการบูรณะสร้างใหม่ ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ
เสยีหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยูใ่นตวัเมืองยา่งกุ้ ง คนไทย
สว่นใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาที่สวยงามแล้ว  
ยงัมีขนตาที่งอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ทําด้วยแก้วที่สัง่ผลติเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีนํา้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใต้พระบาทท่ีวางไว้ไม่เสมอกนันัน้มีการวาดลวดลาย
สวยงามวา่ด้วยสิง่ท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจกัร มงคล 108 ประการ ที
แสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 
ประการ แสดงถึงสตัว์โลก และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและ
ยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดิรวมอยูใ่นนัน้ด้วย 



 วัดงาทัตจี ตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้าม กบั วดัเจ้าทตัจีหรือวดัพระตาหวาน เป็นวดัท่ีมีพระพทุธรูปองค์
ใหญ่ปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ สว่นเคร่ือง
ประกอบด้านหลงัเป็นไม้สกัแกะสลกัทัง้หมดและสลกัเป็นลวดลายตา่งๆ  องค์พระพทุธรูป มี
ความสงูประมาณตกึ 5 ชัน้ จําลองแบบมาจากพระพุ ทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง ดสูวย
แปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกบัรูปพทุธประวติัท่ีเป็นภาพวาดและปนูปัน้
ลอยตวัเหมือนภาพสามมิติ 

 นําทา่นแวะสกัการะ สถปูพระสพุรรณกลัยา ณ วัดไจ้กะเลาะ (KYAIK KALO 

PAGODA) วดัแหง่นีเ้ช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีท่ีเก็บอฐิัของพระสพุรรณกลัยา โดยมีซุ้มรูปปัน้ของ
พระนางเป็นรูปสกัการะ ด้วยเร่ืองราวของพระนางได้เลอืนหายไปตามกาลเวลานบั 400 ปี เช่ือกนัวา่หลวงปู่ โงน่ ได้มาทําพิธี
ปลดปลอ่ยดวงวิญญาณพระสพุรรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยท่ีถกูจองจําตัง้แตค่รัง้เสยีกรุงครัง้ท่ีสอง (เชิญร่วมระลกึถึง
วีรกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรีและนกัรบไทยท่ี เสยีสละพระองค์เป็นตวัประกนัเพื่อความสงบสขุของบ้านเมือง ร่วม
สวดมนต์อุทิศกศุลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต 
 มหาวิชยเจดีย์ (MAHA WIZAYA PAGODA) มหาวิชยเจดีย์ อยูติ่ดกบั
เจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ มหาวิชยเจดีย์ถกูสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือ
ของชาวเมืองวา่ ภายในบรรจุพระเกศาธาตสุองเส้น ลกัษณะเดน่ของมหาวิชย
เจดีย์ คือเจดีย์โดมสขีาว – ทอง ท่ีมีความอลงัการของโถงตรงกลางที่ประดิษฐาน
พระพทุธรูป 8 องค์ เพดานเป็นท้องฟา้ ผนงัรอบๆเป็นภาพต้นโพธ์ิ มีภาพพทุธ
ประวติัของพระพทุธเจ้า  
 เจดีย์โกทัตจี (Koe Htat Gyi Pagoda) ซึง่เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป

ปางมารวิชยัท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสดุองค์หนึง่ในยา่งกุ้ ง สงูถึง 72 ฟุต หรือเรียกอีกนามวา่ พระอตลุาธิภาติ มหามนีุ คําวา่โกในภาษา

พม่า แปลวา่เก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า พระเจดีย์โกทตัจีนีส้ร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1905 มีลกัษณะสถาปัตยกรรมพิเศษคือ 

เป็นอาคาร 9 ชัน้ มงุหลงัคา 9 ยอด ทางเดินเข้าอาคารทัง้ 2 ด้านมีปฎิมากรรมปนูปัน้ รูปกบยกัษ์และง ูซึง่สตัว์ทัง้สองนีมี้ท่ีมา

จากตํานานวา่ไว้วา่ กบยกัษ์ได้กินง ูซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะในดินแดนแหง่นีถื้อเป็นอีกสถานท่ีศกัด์ิสทิธิแหง่หนึง่ ท่ีนิยม

ขอพรในเร่ืองชยัชนะและโชคลาภตา่งๆ วิธีการขอพร ทา่นสามารถขอพรได้ 1ข้อ อธิษฐานแล้วนบัลกูประคํา 9 รอบ 

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบินยา่งกุ้ ง 
21.00 น.   ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินนกแอร์ (DD) เท่ียวบินท่ี  DD4239 
22.45 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  โดยสวสัดิภาพ 

                                SPiRiT OF  MYANMAR  

** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท/ต่อท่าน 
2. เดก็อายุเกิน 2 ขวบ เก็บทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  



***ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่อาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพม่าเทียบเทา่ 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสยีชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไขสายการบิน 
คา่นํา้หนกัสมัภาระ หากมีการโหลดกระเป๋าสมัภาระลกูค้าต้องจ่ายเอง  
คา่ใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสร์ิฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
คา่ทําหนงัสอืเดินทาง คา่วีซา่ตา่งชาติและคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบสว่นตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
คา่ทิปที่ระบุไว้ ชดัเจน สาํหรับ ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง    
   **เด็กจ่ายทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากทา่นแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไม่สะดวก 
ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้ เดินทาง เลือ่นหรือโยกย้ายวนัเดินทาง ได้หลงัจากทําการออกตัว๋โดยสารแล้ว 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ชําระเงินเต็มจํานวน 2,999 บาท พร้อมคา่ทิปไกด์ คนขบัรถ 2,000 บาท  โดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไม่ชําระตามกําหนดขอสวงวนสทิธ์ิท่ีจะตดัสทิธ์ิการจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางที่ทา่นสะดวก 



3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  
***กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงนิได้ทุกกรณี*** 

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 20 ทา่น ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นสาํคญั 
 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลอืน้อยกวา่ 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคมุได้  
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนคา่ใช้จ่ายคา่ทวัร์ท่ีทา่นได้ชําระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทําการคืนคา่ใช้จ่ายไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไม่เท่ียวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกําหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อื่นได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลีย่น รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพื่อให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  



หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 
 


