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วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตาทาวน์ 

 -เทพทนัใจ-เทพกระซิบ         (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6  

Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD 4234  ** มีบริการอาหารว่างบนเคร่ืองค่ะ ** 
11.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนั
หลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทา
นาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน
ด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)   

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin)ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 

กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมือง
น้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป 

เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซาก
ก าแพงสไตล์ลูซิตา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าย่างกุ้งท่ี
เช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี น าท่านนัง่เรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun 

Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายนุบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาว
สิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ 
น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า 
สามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวทีว่่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลงัที่
โผล่เหนือผวิน า้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

จากนั้น ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ า 
มาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตร

เขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก  2 องค์ และ
พบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสัน
งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดียจ์ากนั้นน าท่านขอพร นัต
โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการ
สักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
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ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ัน ก็ให้เอา
เงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย ) แล้วเอาไปใส่มือ
ของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ี
ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อ
สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้
กนัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้
กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เยน็   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิศษ สลดักุ้งมังกร เป็ดปักกิง่ ** ได้เวลาสมควรน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 
**น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวทีเ่ข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทวัร์จะเป็นผู้จัดลงเลอืกพกัโรงแรม ซ่ึงจะเป็น 2 

โรงแรมนีเ้ท่าน้ัน**  
โรงแรมระดบั 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 
 
 
 
 

 

 
หรอื โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง   หงสาวด-ีวดัไจ้คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดย์ีไจ๊ปุ่น-พระราชวงับุเรงนอง-วดัมหาเจดย์ีผู้
ชนะสิบทศิวดัไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกลัยา-พระมหาเจดย์ีชเวดากอง       (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี 

อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)  
จากนั้น น าท่ านเข้าชมพระธาตุ ท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี  เป็นเจดีย์เก่ าแก่

คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์
ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศา
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ธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึง
เจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่า
และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง  377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร 
กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญ
ก่อนข้ึนครองราชย ์ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ที่
หักลงมาเพือ่เป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรือง 

จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎก
เป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ดัแห่งนีไ้ด้ 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

บ่าย น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 
30 เมตร  

  ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบั
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่สร้างข้ึน
โดยสตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตย ์ สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่
ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัวา่ท าให้พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที 

นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูป
นอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือ
ของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 

เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวาง
เหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่ เหมือนกบัพระนอนของไทย 

จากนั้น  น าท่ านชม  พระราชวังบุ เรงนอง  และ  บั ลลังก์ผึ้ง  (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึ ง เพิ่ ง เร่ิมขุดค้นและ
บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ี
เป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนาง
สุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสีย
กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิง
จากพงศาวดาร ไดเ้วลาสมควร   น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองยา่งกุง้ 

จากนั้น  น าท่ านแวะสักการะ วัดมหาเจดี ย์  Mahazedi Pagoda เจดีย์ท่ีส ร้างข้ึน เพื่ อ
ประดิษฐานท่ีระลึกฟันพระพุทธเจา้ท่ีอญัเชิญมาจากศรีลงักา สร้างข้ึนในปี 1560 โดย
กษตัริย ์ Bayinnaung ของราชวงศ์ Taungoo Bayinnaung จากเจดียเ์ดินมาจุด
อธิษฐานของพระเจา้บุเรงนองท่ีจะมาขอพรก่อนไปท าศึกทุกคร้ัง จุดนี้แหละที่ขบวน
ทพัของพระเจ้า บุเรงนองมาขอพรให้ได้ชัยชนะในการออกศึกทุกคร้ัง จนกลายเป็นผู  ้ชนะ 10 ทิศในท่ีสุด 
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ระหว่างทาง น าท่านแวะสกัการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วดัแห่งน้ีเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีท่ีเก็บ
อฐิัของพระสุพรรณกลัยา โดยมีซุม้รูปป้ันของพระนางเป็นรูปสักการะดว้ยเร่ืองราวของพระนางไดเ้ลือนหายไปตาม
กาลเวลานบั 400 ปี เช่ือกนัวา่หลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพรรณกลัยาและเหล่านายทหาร
ไทยท่ีถูกจองจ าตั้งแต่คร้ังเสียกรุงคร้ังท่ีสอง (เชิญร่วมระลึกถึงวรีกรรมและความเสียสละของบรรพกษตัรีและนกัรบ
ไทยท่ีเสียสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพื่อความสงบสุข 
ของบ้านเมือง ร่วมสวดมนต์อุทศิกุศลให้ดวงวญิญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต  

จากนั้น น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน 

ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์
เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวัน
เกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ย
แผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและ
เคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ย 
เพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอด
บริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึง
ของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษ
พยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงั
ชาวพม่า ช่วยกันกู้ข้ึนมาแขวนไวท่ี้เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นใหท้่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับน
ยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป น าท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ท่ีเช่ือกนัวา่การบูชาท่านจะ
ช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเขา้ไดที้ละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพร
เร่ืองธุรกิจ 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 
 ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ
 อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 
                 *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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19.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิข้าวป้ันสารพดัหน้าใน
เครือโออชิิ ทีบุ่กตลาดไปทีพ่ม่า ปัจจุบันมีหลายสาขาในประเทศพม่า 

*น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว **  โรงแรมระดบั 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

หรอื โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 
 
 

 

 
**ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวทีเ่ข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทวัร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพกัโรงแรม ซ่ึงจะเป็น 2 โรงแรมนีเ้ท่าน้ัน** 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ       (เช้า/-/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น   สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูป

นอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพ
มงคล 108 ประการ 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 

12.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD 4235 

13.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พกัโรงแรม 4 ดาว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

6 ม.ค.61 8 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

13 ม.ค.61 15 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 
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20 ม.ค.61 22 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

27 ม.ค.61 29 ม.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

3 ก.พ.61 5 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

10 ก.พ.61 12 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

17 ก.พ.61 19 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

24 ก.พ.61 26 ก.พ.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

3 มี.ค.61 5 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 มี.ค.61 12 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 มี.ค.61 19 มี.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
- ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
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- ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
- ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

- ** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีา
เพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

    3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 
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         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง ในกรณี 
           เจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯ 

   ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
น าไปช าระ 

  ค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

- บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระ
เหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได้ 
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 
- กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 


