
 

 

รหัสทัวร PVC1900969 
ทัวรพมา ยางกุง สิเรียม ไหวพระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL) 
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองยางกุง   เจดียกาบาเอ 
พระพุทธรูปงาทัตจี   พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
เจดียซูเล   เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี   เทพกระซิบ 
พระมหาเจดียชเวดากอง   เจดียกลางนํ้า หรือ พระเจดียเยเลพญา 
ตลาดสกอต   วดัเอ็งดอยา   วัดบารมี 

  
 



 

 

กําหนดการเดินทาง    พฤษภาคม-พฤศจิกายน 62 
ตารางการเดินทาง 

วันที่ 1 
ดอนเมือง-ยางกุง-เจดียกาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจาทัตจ-ีเจดีย
ซูเล- 
เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียชเวดากอง 

L-D 

วันที่ 2 
ยางกุง-สิเรียม-เจดียกลางน้ําเยเลพญา-ชอปปم�งตลาดสกอต-วัดเอ็งดอยา-วัด
บารม-ี 
สนามบิน 

B-L 

 
รายละเอียดโปรแกรม 
 

 
 
 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 3 ประตู 7  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 
สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ดานศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู เจดียกาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดียทรงกลมที่มีความสูง
และเสนผาศูนยกลางเทากัน (34 เมตร) สรางขึ้นเม่ือปพ.ศ.2493-2495 ในสมัย
นายกฯ อูนุ (นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใชเปนสถานที่ในการชําระ
พระไตรปฏกครั้งที่ 6 ในชวงปพ.ศ.2497-2499 ปจจุบันเปนที่ประดิษฐานพระ
ธาตุของพระพุทธเจา พระธาตุของพระโมคคัลลา (พระอัครสาวกเบื้องซาย) และ 
พระสารีบุตร (พระอัครสาวกเบื้องขวา) โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยู
ในหองจําลองเหมือนถํ้าสัตตบรรณคูหาเมืองราชคฤห ประเทศอินเดีย ทานใดได
กราบไหวพระธาตุทั้งสาม ทั้งชีวิตทานน้ันจะหมดเคราะห ตัดกรรม และมีโชคดี 
นอกจากน้ันภายในเจดียยังมพีระมหามุนีจําลองอีกดวย 
 

วนัแรก ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียก์าบาเอ-พระพุทธรูปงาทตัจ-ีพระนอนเจา๊ทตัจ-ีเจดียซู์เล- 
เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 



 

 

 
จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สวยงามตาม
แบบฉบับศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลอง
แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความ
งดงามเปนอยางมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระ
พุทธไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็ก
กั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรางขึ้นเมื่อป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระ
นอนที่มีขนาดใหญและงดงามท่ีสุดในพมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตา
ทําจากลูกแกวที่สั่งผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาว
ทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระ
บาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�าพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 
ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพร้ิว
ไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลป�ที่มีความ
งดงามทรงคุณคา  
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

เจดียซูเล (Sule Pagoda) ตามตํานานถูกสรางขึ้นกอนที่พระเจดียชเวดากอง
ประมาณ 2,500 ปมาแลว เปนเจดียทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความสูงประมาณ 46 
เมตร ต้ังอยูใจกลางกรุงยางกุง เพ่ืออุทิศใหกับซูเลนัต ซ่ึงเปน 1 ใน 4 ผีนัตจํานวน 
37 ตน ที่เกี่ยวของกับตํานานของพระมหาเจดียชเวดากอง ที่ประชาชนชาวพมา
นับถือและใหความเคารพบูชา ภายในองคเจดียบรรจุเสนพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาเอาไว และที่เจดียแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานองคเทพทันใจองคโตที่สุด
เปรียบเสมือนหัวหนาเทพทันใจทั้งหมดในพมา ซึ่งชาวพมานับถือมากที่สุด และ
เช่ือกันวาเมื่อขอพรกับทาน ทานจะประทานพรใหรวดเร็วทันใจ  



 

 

 
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่
พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูก
ระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา 
ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุด
ในองคพระเจดีย  นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิของ
ชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่
ตามความเช่ือของชาวพมา โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนที่เคย
สรางความดี หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา 
ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความหวงใยในภาระหนาท่ีบานเมือง และยังคงผูกพัน
กับผูคนเบื้องหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครอง
รักษาบานเมือง หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ ์เชน พระเจดียองคสําคัญ  
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอา
เงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ 
ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไป
แตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  



 

 

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป�ะโป�ะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง 
เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง 

วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตาม
ตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรง
กลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพ
กราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคน
อื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเว
ดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหง
ลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวา
ป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระ
เจาโอกะลาปะ เม่ือกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู 

 



 

 

เปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณี
ลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเว
ดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก 
บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาท
ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับ

ใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหว
บูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพน
ทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบาง
เดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สี
น้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ 
ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูป
เทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้า
พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริ 
มงคลแกชีวิต) 

 
 
คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เปดปกกิ่ง+สลัดกุง
มังกร 

  นําทานเขาพักที่  SHANGRI LA YANGON ระดับ 5 ดาว 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น พญานาค 



 

 

 
 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดย
รถปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่ง

เคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับ
แมน้ําอิระวดี  
จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะตั้ง
ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนที่สักการะของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาว
มอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุงเรืองเมื่อประมาณพันกวาปมาแลว เชื่อกันวาตอน
ที่สรางเจดียเศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามี
คนมากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพื้นที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะ
ตอเติมองคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเชื่อ
วาการมาทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงน้ี จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ให
ทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไม
แกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ท่ีชาวพมามี
ความเชื่อวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับ
กรุงยางกุง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ�ตชาบ ู
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สราง
ขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียง

วนัที�สอง ยา่งกุง้-สเิรียม-เจดียก์ลางนํ�าเยเลพญา-ชอ้ปปิ� งตลาดสกอ๊ต-วดัเอ็งดอยา-วดับารมี 



 

 

ตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน 
ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผา
ทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมาย
เหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร 
นําทานเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแหงน้ีทีชื่อเสียงอยางมาก ในการขอพร 
เกี่ยวกับเร่ืองอสังหาริมทรัพย  
เชน ใครที่ตองการ ซื้อ-ขาย บาน, ที่ดิน หรือลงทุนทําธุรกิจ ก็มักจะเดินทางมาขอ
พรที่วัดแหงน้ีเปนจํานวนมาก ดานประตูทางเขาของวัดจะติดป�ายไว สําหรับคนที่
เคยมาขอแลวไดจริง 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา 
ที่เชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ันเมื่อนํามาวางบนจานแกวจะ
สามารถเคลื่อนไหวได อีกทั้งวัดน้ียังไดถือวาเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุไวมากที่สุดดวย อาทิเชน พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ 

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

************************************** 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ 
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว 
ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

08-09 พ.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
12-13 พ.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
13-14 พ.ค. 62 
15-16 พ.ค. 62 
22-23 พ.ค. 62 

 
6,299 บาท 1,900 บาท 

26-27 พ.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
27-28 พ.ค. 62 
29-30 พ.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

02-03 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
03-04 มิ.ย. 62 
05-06 มิ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

09-10 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
10-11 มิ.ย. 62 
12-13 มิ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

16-17 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
17-18 มิ.ย. 62 
19-20 มิ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

23-24 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
24-25 มิ.ย. 62 
26-27 มิ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
30 มิ.ย.-01 ก.ค. 
62 6,777 บาท 1,900 บาท 

01-02 ก.ค. 62 
03-04 ก.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 



 

 

07-08 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
08-09 ก.ค. 62 
10-11 ก.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

14-15 ก.ค. 62 
15-16 ก.ค. 62 7,799 บาท 1,900 บาท 

21-22 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
22-23 ก.ค. 62 
24-25 ก.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

28-29 ก.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 
29-30 ก.ค. 62 7,799 บาท 1,900 บาท 
31 ก.ค.-01 ส.ค. 
62 6,299 บาท 1,900 บาท 

04-05 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
05-06 ส.ค. 62 
07-08 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

11-12 ส.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 
12-13 ส.ค. 62 7,799 บาท 1,900 บาท 
14-15 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
18-19 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
19-20 ส.ค. 62 
21-22 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

25-26 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
26-27 ส.ค. 62 
28-29 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
01-02 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
02-03 ก.ย. 62 
04-05 ก.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

08-09 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 



 

 

09-10 ก.ย. 62 
11-12 ก.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

15-16 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
16-17 ก.ย. 62 
18-19 ก.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
22-23 ก.ย. 62 
23-24 ก.ย. 62 
25-26 ก.ย. 62 

6,777 บาท 1,900 บาท 
6,299 บาท 1,900 บาท 

29-30 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
30 ก.ย.-01 ต.ค. 
62 6,299 บาท 1,900 บาท 

02-03 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
06-07 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
07-08 ต.ค. 62 
09-10 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

14-15 ต.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 
16-17 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
20-21 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
21-22 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
23-24 ต.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 
27-28 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
28-29 ต.ค. 62 
30-31 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

03-04 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
04-05 พ.ย. 62 
06-07 พ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

10-11 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
11-12 พ.ย. 62 
13-14 พ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 



 

 

17-18 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
18-19 พ.ย. 62 
20-21 พ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

24-25 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 
25-26 พ.ย. 62 
27-28 พ.ย. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 
 

 
ราคาไมรวมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

1,500 บาทตอลูกทัวร 1 ทานตอทริป(ชําระที่สนามบนิกอนการเดินทาง) 
 

อัตรานี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION 

AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักระดับ 5 ดาว 1 คืน  
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวน

เงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย 
อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวน
ในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปน
พิษเทาน้ัน**) 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  



 

 

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,500 บาทตอลูกทัวร 1 
ทานตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงื่อนไขการจองทัวร 
 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชําระคามัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 

วันหลังจากไดทําการจอง มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 14 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ ถาทานทําการจองกอนการเดินทาง 14 วันขอสงานสิทธิ์เก็บคาทัวรเต็ม
จํานวนภายใน 2 วัน หลังจากที่ทานไดทําการจอง  

กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ 

คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม
สามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปน
สําคัญ 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร
ตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทาง
บริษัทฯ ทัวร จะไมรบัผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธใน
การเขาและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางได
แนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมี
หัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปน
อยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่
ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออก
เดินทางในกรุปนั้น 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 
 


