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กาํหนดการเดินทาง    พฤษภาคม-พฤศจกิายน +� 
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รายละเอียดโปรแกรม 
 

 
 
 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั7น 8 ประต ู9  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ�งมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที�ยวบินที� SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลา
ทอ้งถิ�นที�เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ เจดียก์าบาเอ (Kaba Aye 
Pagoda) เจดีย์ทรงกลมที�มีความสูงและเสน้ผ่าศูนย์กลาง
เท่ากัน (=> เมตร) สรา้งขึ- นเมื�อปีพ.ศ.*>@=-*>@A ใน
สมยันายกฯ อูนุ (นายกรฐัมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื�อ
ใชเ้ป็นสถานที�ในการชําระพระไตรปิฏกครั-งที� E ในช่วงปี
พ.ศ.*>@F-*>@@ ปัจจุบนัเป็นที�ประดิษฐานพระธาตุของ
พระพุทธเจา้ พระธาตุของพระโมคคัลลา (พระอัครสาวก
เบื- องซา้ย) และ พระสารีบุตร (พระอคัรสาวกเบื- องขวา) โดย
นําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยูใ่นหอ้งจาํลองเหมือนถํ-าสตัตบรรณคูหาเมืองราชคฤห ์ประเทศอินเดีย 
ท่านใดไดก้ราบไหวพ้ระธาตุทั-งสาม ทั-งชีวิตท่านนั-นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดี นอกจากนั-น
ภายในเจดีย์ยังมีพระมหามุนีจําลองอีกด้วย จากนั-นนําท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ�งเป็น
พระพุทธรูปที�สวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก A ชั-น เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชยัที�แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษัตริย ์เครื�องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็น
ไมส้กัแกะสลกัทั-งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมยัยะตะนะ
โบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซึ�งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  
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นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาด
ใหญ่ที�มีความสูงถึง 6 ชั-น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั-นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั-น สรา้งขึ- น
เมื�อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนที�มีขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรที์�งดงามเปื- อน
ยิ- ม ดวงตาทาํจากลูกแกว้ที�สั �งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาํใหด้วงตาดู
หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื�อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลาง
ฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั-งจีวร
ยังมีลักษณะพริ- วไหวสมจริงและตรงชายประดับดว้ยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที�มีความงดงาม
ทรงคุณค่า  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เจดียซู์เล (Sule Pagoda) ตามตํานานถูกสรา้งขึ- นก่อนที�พระเจดียช์เวดากองประมาณ *,AXX ปีมาแลว้ 
เป็นเจดียท์รงแปดเหลี�ยม ที�มีความสูงประมาณ >E เมตร ตั-งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุง้ เพื�ออุทิศใหก้บัซูเล่นัต 
ซึ�งเป็น � ใน > ผีนัตจาํนวน =F ตน ที�เกี�ยวขอ้งกบัตํานานของพระมหาเจดียช์เวดากอง ที�ประชาชนชาว
พม่านับถือและใหค้วามเคารพบูชา ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไว ้และที�
เจดียแ์ห่งนี- เป็นที�ประดิษฐานองคเ์ทพทันใจองคโ์ตที�สุดเปรียบเสมือนหวัหน้าเทพทันใจทั-งหมดในพม่า ซึ�ง
ชาวพมา่นับถือมากที�สุด และเชื�อกนัวา่เมื�อขอพรกบัท่าน ท่านจะประทานพรใหร้วดเร็วทนัใจ  
นาํท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ�ง
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ ้า ที�
พระสงฆ์อินเดีย Zรูป ไดนํ้ามาเมื�อ *,XXXปี
ก่อน ในปี *>ZE เจดียแ์ห่งนี- ถูกระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก *องค ์
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด FXXองค์ 
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า 
ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื- องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ นําท่าน
ขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัดิ[สิทธิ[ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ
วิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที�ตามความเชื�อของชาวพมา่ โดยเทพที�จะถูกจดัวา่เป็น "นัต" นั-น มกัจะเป็นคน
ที�เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที�เรียกว่า ตายโหง ทําให้
วิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าที�บา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบื- องหลงั ทําใหไ้ม่อาจไปเกิด
ใหมไ่ด ้จึงกลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานที�ศกัดิ[สิทธิ[ เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั  
วิธีการสักการะรปูปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา
ไปใส่มือของนตัโบโบยี . ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนันก็เอาหนา้ผาก
ไปแตะกบันิวชีของนตัโบโบยี แคนี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตังใจไว ้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานทัโป๊ะโป๊ะจโีปตะถ่องสิทธิมตัถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนงั  
พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

 

นําท่านขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มี]ยะ” ตามตาํนานกล่าวว่า นางเป็นธิดา
ของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื- อสัตวจ์นเมื�อสิ- นชีวิตไป
กลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 
หา้มคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
จากนั-นนําทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ นําท่าน
นมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่ง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่างกุง้) 
แห่งลุ่มนํ-าอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง =*E ฟุต สรา้ง
โดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกว่า *,XXX ปีก่อน มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ-าหนักถึง 
��XX กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ-าค่า กว่า A,A>Z เม็ด รวมถึงทับทิม 
ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของพุทธศาสนิกชนได้
จาํนวนมาก บริเวณทางขึ- นทั-งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาด
ประดบักระจกทั-งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาว
มอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่
การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั-งมวล บา้งนั�งทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคาํ และบา้งเดินประทัก
ษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั-นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้
เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ-าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานที�สําคญัของพระมหา
เจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ป
เทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสรา้งบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทังแปดทิศรวม < องค ์หากใคร
เกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงนําพระประจาํวันเกิดตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั7น พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ �า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ�ง+สลดักุง้มงักร 

�  นาํท่านเขา้พกัที�  IBIS HOTEL ระดบั 3 ดาว 

 
 

 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ >A กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ � ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 
ตั-งอยูริ่มแมนํ่-ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ-าอิระวดี  

 

จากนั-นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ7า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั-งตระหง่านอยู่บนเกาะ
กลางนํ-าเป็นที�สกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื�อประมาณ
พนักวา่ปีมาแลว้ เชื�อกนัวา่ตอนที�สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้าํการอธิษฐานขอใหนํ้-าอยา่ท่วมถึงองคเ์จดีย ์
ถา้มีคนมากราบไหวจ้าํนวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื- นที� และผูใ้ดมาทําบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย ์
ขอใหท้าํการคา้เจริญกา้วหนา้ทุกคน ซึ�งทาํใหผู้ค้นเกิดความเชื�อวา่การมาทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งนี-  จะ
ทาํใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื�องจกัรพรรดิประดิษฐานบน
บลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวที�มีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ที�ชาวพม่ามีความเชื�อวา่จะ
บนัดาลใหมี้กินมีใชไ้มข่าด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบู 
จากนั-นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ- ง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ- นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที�
ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี- มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผ้าทอ เสื- อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื- อสิ- นค้าหรืออัญมณีที� มีราคาสูงควรขอ

วนัที�สอง ยา่งกุง้-สเิรียม -เจดียก์ลางนํ7าเยเลพญา-ชอ้ปปิ7 งตลาดสกอ๊ต-วดัเอ็งดอยา-วดับารมี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั-ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) 
ปิดทุกวนัจนัทร ์
นําท่านเดินทางไปยงั วดัเอ็งดอยา วดัแห่งนี- ทีชื�อเสียงอยา่งมาก ในการขอพร เกี�ยวกบัเรื�องอสงัหาริมทรพัย ์ 
เช่น ใครที�ตอ้งการ ซื- อ-ขาย บา้น, ที�ดิน หรือลงทุนทาํธุรกิจ ก็มกัจะเดินทางมาขอพรที�วดัแห่งนี- เป็นจาํนวน
มาก ดา้นประตูทางเขา้ของวดัจะติดป้ายไว ้สาํหรบัคนที�เคยมาขอแลว้ไดจ้ริง 

 
จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ วดับารมี เพื�อไปกราบสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที�เชื�อวา่ยงัมีชีวิตอยู่จริง 
ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนั-นเมื�อนํามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคลื�อนไหวได ้อีกทั-งวดันี- ยงัไดถื้อว่าเป็นที�
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้ากที�สุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ 

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

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

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั dวดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิeในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-8 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

พกัเดียวเพิ�ม 

fg-f� พ.ค. +� +,��� บาท ,�ff บาท 

�-8 พ.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

8-i พ.ค. +� 
j-+ พ.ค. +� 
��-�8 พ.ค. +� 

 
+,��� บาท ,�ff บาท 

�+-�9 พ.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
�9-�g พ.ค. +� 
��-8f พ.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

f�-f8 มิ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

f8-fi มิ.ย. +� 
fj-f+ มิ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

f�-f มิ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

f- มิ.ย. +� 
�-8 มิ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

+-9 มิ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

9-g มิ.ย. +� 
�-�f มิ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

�8-�i มิ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
�i-�j มิ.ย. +� 
�+-�9 มิ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

8f มิ.ย.-f ก.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
f-f� ก.ค. +� 
f8-fi ก.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

f9-fg ก.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg-f� ก.ค. +� 
f- ก.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

i-j ก.ค. +� 
j-+ ก.ค. +� 

9,9�� บาท ,�ff บาท 

�-�� ก.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

��-�8 ก.ค. +� 
�i-�j ก.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

28-29 ก.ค. +� 9,��� บาท ,�ff บาท 
��-8f ก.ค. +� 9,9�� บาท ,�ff บาท 
8 ก.ค.-f ส.ค. +� +,��� บาท ,�ff บาท 
fi-fj ส.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
fj-f+ ส.ค. +� 
f9-fg ส.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

-� ส.ค. +� 9,��� บาท ,�ff บาท 

�-8 ส.ค. +� 9,9�� บาท ,�ff บาท 

i-j ส.ค. +� +,��� บาท ,�ff บาท 

g-� ส.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
�-�f ส.ค. +� 
�-�� ส.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

�j-�+ ส.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

�+-�9 ส.ค. +� 
�g-�� ส.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

f-f� ก.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
f�-f8 ก.ย. +� 
fi-fj ก.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

fg-f� ก.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

f�-f ก.ย. +� 
-� ก.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j-+ ก.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
+-9 ก.ย. +� 
g-� ก.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

��-�8 ก.ย. +� 
�8-�i ก.ย. +� 
�j-�+ ก.ย. +� 

+,999 บาท ,�ff บาท 

+,��� บาท ,�ff บาท 

��-8f ก.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
8f ก.ย.-f ต.ค. +� +,��� บาท ,�ff บาท 
f�-f8 ต.ค. +� +,��� บาท ,�ff บาท 

f+-f9 ต.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
f9-fg ต.ค. +� 
f�-f ต.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

i-j ต.ค. +� 9,��� บาท ,�ff บาท 
+-9 ต.ค. +� +,��� บาท ,�ff บาท 
�f-� ต.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
�-�� ต.ค. +� +,��� บาท ,�ff บาท 
�8-�i ต.ค. +� 9,��� บาท ,�ff บาท 
�9-�g ต.ค. +� +,999 บาท ,�ff บาท 
�g-�� ต.ค. +� 
8f-8 ต.ค. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

f8-fi พ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

fi-fj พ.ย. +� 
f+-f9 พ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

f- พ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

-� พ.ย. +� 
8-i พ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

9-g พ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g-� พ.ย. +� 
�f-� พ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 

�i-�j พ.ย. +� +,999 บาท ,�ff บาท 

�j-�+ พ.ย. +� 
�9-�g พ.ย. +� 

+,��� บาท ,�ff บาท 
 

ราคาไม่รวมทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
,jff บาทตอ่ลกูทวัร ์ ท่านตอ่ทรปิ(ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

อตัรานี7 รวม 
� ค่าตั iวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
� ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัระดบั 3 ดาว � คืน  
� ค่าระวางนํ-าหนัก *X กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที�  เสียชีวิตเนื� องจากอุบัติเหตุ จะคุ ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล AXX,XXX  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง E-FA ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากวา่ E 
ปี หรือ ระหว่าง FA-ZA ปี คุม้ครอง AX % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภัย ทั-งนี- ขึ- นอยู่กบัเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนใน
กรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า ZA ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั-น**) 

 

อตัรานี7 ไม่รวม 
� ภาษีมูลค่าเพิ�ม F% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย =% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไม่ระบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ,jff บาทตอ่ลกูทวัร ์ ท่านตอ่ทริป(ชาํระที�สนามบิน

ก่อนการเดินทาง) 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื�น ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ7ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ7 นราคา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขการจองทวัร ์
� รายการทัวรนี์ขอสงวนสิทธิ=ในการ ชําระค่ามัดจาํทัวรท่์านละ >,@@@ บาท ภายใน B วันหลังจากไดท้ําการจอง 

มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ
� ชําระค่าทัวรส่์วนที�เหลือ 0C วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ ถา้ท่านทําการจองก่อนการเดินทาง 0C วันขอสงานสิทธิ=เก็บค่าทัวรเ์ต็มจาํนวนภายใน . วัน หลังจากที�
ท่านไดท้าํการจอง  
 

กรณียกเลิก 
• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ- นจริง ณ วนันั-น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอยา่งเช่น ค่าตั iว

เครื�องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ในการคืนเงินทั-งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสาร

ไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั-ง ทั-งนี-  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั-งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ- นอยู่กับการพิจารณาและ
ตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์-  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทัวรนี์- เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ[การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั-งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั-งนี- ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
� สําหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง j ท่านขึ7 นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 
f-j ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ�น ที�
พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที�สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศพม่า
เป็นอยา่งดี แตถ่า้ตํ �ากว่า f ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั7น 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า + เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 
 

 

 


