
 

 

รหัสทัวร PVC1900956 
ทัวรพมา Special Myanmar 2 วัน 1 คืน (SL) 
พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทรแขวน 
เทพทันใจ เจดียโบตาทาวน พระนอนชเวตาเลียว ตลาดสกอต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2562 
ตารางการเดินทาง 

วันที่ 1 ดอนเมือง – ยางกุง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทรแขวน (รวม
กระเชา) L-D 

วันที่ 2 
พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบตา
ทาวน –  
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสกอต – พระมหาเจดียชเวดากอง – ดอนเมือง 

B-L 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
 
 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 
3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
เร่ืองสัมภาระและเอกสาร  

07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลา

ทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและ
อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

วันแรก ดอนเมือง – ยางกุง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทรแขวน  
(รวมกระเชา) 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา) 
จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจ
กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 
2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาว
พมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้า
กับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตให
เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย
องคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระ
เจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรง
บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลาง
แตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนทีร่ํ่าลือถึงความศักดิ-์สิทธ
โดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) 
ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่
สู งที่ สุดในพมา สวนปลียอดที่พั งลงมาก็ ไดตั้ งไวที่ มุมห น่ึงขององค เจดีย เพื่ อให
พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน 
 
 
 
  
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม แมนํ้า
สะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวม



 

 

คนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทพัโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระ
มหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิง
ถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนน้ันจึงขวัญเสียและ
ถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป� 
เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิด
เดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที 
จากน้ัน ใหทานสัมผัสกับประสบการณใหมในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนโดยการนั่ง
กระเชาไฟฟ�า ซ่ึงใชเวลาประมาณ 10 นาที บนกระเชาทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศ
และวิวที่สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที่
กระเชาปดทําการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามที่ทางบริษัทไมสามารถ
ควบคุมได ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางขึ้นสูพระธาตุฯโดยรถหกลอแทน และขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอน
ตามอัธยาศัย นําทานนมัสการ เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน  
 
กอนหินสีทอง ซึ่งถือเปนหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 
เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกราน
วาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหิน
กอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาว
ลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบน
สรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ันจะมีแต
ความสุขความเจริญ พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถน่ัง
สมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับ
สุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน 
และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระ
ธาตุอินทรแขวน) 



 

 

 
 
 
 

**หมายเหตุ** แนะนําใหทานใชกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เนื่องจาก
อาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเป�า เริ่มตนที่ 
1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใช
บริการ 

คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เขาสูพั กที่  ณ  KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ  3 
ดาว 
 จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป� 
เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 30 นาที) จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ 
พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทาน
สามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยัง
สามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของท่ีระลึก  

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่
พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของ
ฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2

วันสอง พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบตาทาวน 
– เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสกอต – พระมหาเจดียชเวดากอง – ดอนเมือง 

                  ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 



 

 

องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้อง
สีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทานขอพร นัตโบโบยี 
หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปم�น
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม 

โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได 
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษา
ไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอว
เมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยาง
แรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพ
กราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นได
ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 
 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดย
ชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง 
สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวาง
มอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทา
นาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง 
เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวัน
จันทร)  
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อ
เดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง
พันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดย



 

 

พระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปน
น้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวาง
รองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง
สรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา
ถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุด
พนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประ
ทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต
ละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน 
(สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอน
ออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิด
ตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น พญานาค 

 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

******************************************** 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถอืหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

13-14 พ.ค. 62
15-16 พ.ค. 62

22-23 พ.ค. 62

 
7,499 บาท 1,900 บาท 

26-27 พ.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
27-28 พ.ค. 62
29-30 พ.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

02-03 มิ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
03-04 มิ.ย. 62
05-06 มิ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

09-10 มิ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
10-11 มิ.ย. 62
12-13 มิ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 



 

 

16-17 มิ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
17-18 มิ.ย. 62
19-20 มิ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

23-24 มิ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
24-25 มิ.ย. 62
26-27 มิ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

30 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
01-02 ก.ค. 62
03-04 ก.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

07-08 ก.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
08-09 ก.ค. 62
10-11 ก.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

14-15 ก.ค. 62
15-16 ก.ค. 62 8,999 บาท 1,900 บาท 

21-22 ก.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
22-23 ก.ค. 62
24-25 ก.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

28-29 ก.ค. 62 9,555 บาท 1,900 บาท 
29-30 ก.ค. 62 8,999 บาท 1,900 บาท 

31 ก.ค.-01 ส.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 
04-05 ส.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
05-06 ส.ค. 62
07-08 ส.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

11-12 ส.ค. 62 9,555 บาท 1,900 บาท 
12-13 ส.ค. 62 8,999 บาท 1,900 บาท 
14-15 ส.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 
18-19 ส.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 



 

 

19-20 ส.ค. 62
21-22 ส.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

25-26 ส.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
26-27 ส.ค. 62
28-29 ส.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 
01-02 ก.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
02-03 ก.ย. 62
04-05 ก.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

08-09 ก.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
09-10 ก.ย. 62
11-12 ก.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

15-16 ก.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
16-17 ก.ย. 62
18-19 ก.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

22-23 ก.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
23-24 ก.ย. 62
25-26 ก.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 
29-30 ก.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 

30 ก.ย.-01 ต.ค. 62
02-03 ต.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

06-07 ต.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
07-08 ต.ค. 62
09-10 ต.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

13-14 ต.ค. 62 9,555 บาท 1,900 บาท 
14-15 ต.ค. 62 8,999 บาท 1,900 บาท 
16-17 ต.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 
20-21 ต.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
21-22 ต.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 
23-24 ต.ค. 62 8,999 บาท 1,900 บาท 



 

 

27-28 ต.ค. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
28-29 ต.ค. 62
30-31 ต.ค. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

03-04 พ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
04-05 พ.ย. 62
06-07 พ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

10-11 พ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
11-12 พ.ย. 62
13-14 พ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

17-18 พ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
18-19 พ.ย. 62
20-21 พ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

24-25 พ.ย. 62 7,899 บาท 1,900 บาท 
25-26 พ.ย. 62
27-28 พ.ย. 62 7,499 บาท 1,900 บาท 

 
 

ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขบัรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป(ชําระที่สนามบนิกอนการเดินทาง) 

 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR 
(SL) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักบนพระธาตุอินทรแขวนระดับ 3 ดาว 1 คืน  
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบไุวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 



 

 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 
6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุ
สูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,500 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงื่อนไขการจองทัวร 
 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดทําการจอง 

มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ 
 

กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงิน

ได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะ
ไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจาก
ประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่
สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แต
ถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ  

กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว  
ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 


