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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี นำท่านนมัสการ พระโกทัตจี พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง นำท่านขอพร
เทพกระซิบ เทพทันใจ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
กำหนดการเดินทาง
เดือน

กำหนดการ

กุมภาพันธ์

22-23

กุมภาพันธ์

26-27

มีนาคม

5-6 , 11-12 , 25-26

เมษายน

4-5 , 5-6 , 11-12 , 12-13

พฤษภาคม

16-17 , 23-24

พฤษภาคม

9-10

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน

7-8 , 14-15 , 21-22
25-26

1-2 , 2-3

6-7 , 13-14 , 20-21 , 27-28

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30 - 07.35) –
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – พระงาทัตจี – พระโกทัตจี – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) –
พระเจตุนพญาจี – เจดีย์ชเวดากอง

04.00 น. พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
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นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha)
ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง
อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท
และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก
5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ
ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ
จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddh) พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง สูงถึง 72 ฟุต
ชนะ คำว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า วัดโกทัตจี มีทั้งหมด 9 ชั้น มุงด้วยหลังคา 9 ยอด
ทั้งสองข้างของทางเข้ามีรูปปั้น กบยักษ์ และ งู ตามตำนานกล่าวว่า “กบยักษ์กินงู” เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ “แห่งชัยชนะ”
สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในด้านต่างๆให้กับตัวเอง

วิธีการขอพร ท่านสาราถขอพรได้1ข้อ อธิษฐานแล้วนับลูกประคำ 9 รอบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda) ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย
ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ
เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ
พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก
ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428
ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี
2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi)
หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

วิธีการสักการะเทพทันใจ นำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก
(บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านนำเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา
1 ใบ เอามาเก็บไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้

นำท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา
จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน
และนำน้ำนมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์
กลางวัน นำท่านเข้าสู่วัดเจตุน Kyay Thon Pagoda มัสการ พระเจตุนพญาจี พระพุททรูปสำริดที่เก่าแก่ของพม่าอารูปราวร้อยกว่าปี
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาร์อีกแห่งหนึ่ง
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นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด
มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ
ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก
รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน
ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ
ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์
ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ
รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา

วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

ศุกร์

เสาร์

สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหาง

พญานาค

คำสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมีย (ม้า) มีคำสวดบูชาดังนี้

ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง
โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ
อัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปัญจะมัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต ฯ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุพเฟต์ Hot Pot

ที่พัก โรงแรม Summit Parkview Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง เจดีย์เอ็งต่อหยา – เจดีย์ไจ๊กะส่าน – วัดแม๊ะละมุ – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง) –
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – (DD4239 : 21.00 - 22.55)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

นำท่านสักการะเจดีย์เอ็งต่อหยา (Eain taw Yar pagoda) เจดีย์เก่าแก่อายูราว 170 ปี
บริเวณรอบองค์เจดีย์มีเหลาบรรดาองค์เทพให้ท่านได้สัการะขอพร ท่านสามารถขอพรได้รอบองค์เจดีย์
และเจดีย์เอ็งต่อหยาสามารถขอพรเรื่องที่ทาง ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถขอกับองค์เจดีย์แหงนี้ได้
นับเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของเมียนมาร์

นำท่านเข้าสู่ เจดีย์ไจ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) เจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองย่างกุ้ง เจดีย์องค์นี้สร้างมาแล้ว 2 พันกว่าปี
โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซึ้งเป็นกษัตริย์ในยุคเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาร
ภายในองค์พระเจดย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ ตามตำนาน ในสมัยที่เมืองย่างกุ้ง
ได้กลายเป็นเมืองร้าง มียักษ์สองพี่น้อง ชื่อ “นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์น้อง
ทำหน้าที่คุ้มคลองรักษาองค์พระเกศาธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว้ ณ เจดีย์ไจ๊กะส่านแห่งนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน
และเจดีย์ไจ๊กะส่านแห่งนี้ยังมี องค์เทพทันใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได้ เทพทันใจที่นี่ลักษณะใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ดูใจดี
จึงเป็นอีก1สถานที่ ที่ผู้มีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มาร์นิยมมาขอพรมากอีกแห่งหนึ่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market)
ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก
เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดสงกรานต์)

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดแม๊ะละมุ (Mae lamu Pagoda) “แม๊ะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลาปะ (Okkalapa)
กษัตริย์ผู้สร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ภายในบริเวณวัดแม๊ะละมุแห่งนี้มีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายูหลายสิบปีให้ท่านได้บูชาสักการะ
และมีการจำลองพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสามารถร่วมบุญถวายแผ่นกระเบื้องได้ที่วัดแห่งนี้
ตามความเชื่อ การร่วมบุญถวายกระเบื่อง ผลบุญกุศลจะช่วยเสริมดวงตำแหน่งหน้าที่การงานและการสร้างหลักปักฐาน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)

22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,555
7,555
9,055
7,555

กำหนดการ : 14 - 15 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,555
7,555
9,055
7,555

กำหนดการ : 21 - 22 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,555
7,555
9,055
7,555

กำหนดการ : 28 - 29 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

8,888

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,888

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,888
8,888

10,388
8,888

กำหนดการ : 05 - 06 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,555
6,555

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,555

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

8,055

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,555
6,555

กำหนดการ : 13 - 14 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,555
6,555
8,055
6,555

กำหนดการ : 19 - 20 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,555 5,999
6,555 5,999
6,555 5,999
6,555 5,999
8,055 7,499
6,555 5,999

กำหนดการ : 20 - 21 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,555 5,999
6,555 5,999
6,555 5,999
6,555 5,999
8,055 7,499
6,555 5,999

กำหนดการ : 26 - 27 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,555 5,999
6,555 5,999
6,555 5,999
6,555 5,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,055 7,499
6,555 5,999

กำหนดการ : 05 - 06 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,555
6,555
8,055
6,555

กำหนดการ : 11 - 12 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,555
6,555
8,055
6,555

กำหนดการ : 25 - 26 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,555

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,555
6,555
8,055
6,555

กำหนดการ : 01 - 02 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 07 - 08 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 14 - 15 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 21 - 22 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 04 - 05 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,550
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

-

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

-

กำหนดการ : 05 - 06 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,550
-

กำหนดการ : 11 - 12 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,550
-

กำหนดการ : 12 - 13 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,550
-

กำหนดการ : 25 - 26 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999
6,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,499
6,999

กำหนดการ : 16 - 17 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 23 - 24 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 06 - 07 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 13 - 14 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 27 - 28 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,999
6,999
8,499
6,999

กำหนดการ : 01 - 02 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,999
7,999
9,499
7,999

กำหนดการ : 02 - 03 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,999
7,999
9,499
7,999

กำหนดการ : 09 - 10 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
7,555
7,555

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,555

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

9,055

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,555
7,555

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

อัตราค่าบริการนี้รวม
●
●
●
●
●
●
●
●

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●

●
●
●
●
●
●
●
●

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท / ท่าน / ทริป
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5 - 7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย
กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า

เงื่อนไขการชำระเงิน
●

●
●

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
●

- แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- แจ้งยกเลิกภายใน 30 - 44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนค่าทัวร์
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์
- แจ้งยกเลิกภายใน 16 - 29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ เต็มจำนวนค่าทัวร์
- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่
บริษัทฯกำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป)
เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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●

●

●

●
●

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
●

●

●

●

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
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●

●

●

●

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
●

●

●

●

●
●

ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
จากเหตุร้ายต่าง ๆ
ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด
ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา
07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999
(อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
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Tour Code ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

§¤¨¨~¨±t {¦t¤
°£§¤³¥¯¯~¶¯ » {¦t¤
License : 11/03799 IATA : 35308383
â·Ã : 02-171-9999 °t~» : 02-171-9900
email : rsvn@thaitravelcenter.com

Version 1.20-02-2020 06:03:36

