
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรพ์ม่าดดีี!! � วนั � คืน  
ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม 

พระมหาเจดียช์เวดากอง - พระธาตมุุเตา 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สกัการะ � มหาบูชาสถาน อนัศกัดิ(สิทธิ( 
กาํหนดการเดนิทาง  ตุลาคม �� – มีนาคม �� 

ตารางการเดินทาง 

วนัที� � 
กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์จปุ่้น-พระนอนชเวตาเลียว-ยา่งกุง้- 
พระมหาเจดียช์เวดากอง 

L-D 

วนัที� % ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน B-L 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
 
 
 
 

./.1. น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั-น . ประต ู/  
สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง  

.9.1: น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที;ยวบินที; SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

.<.%: น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ� นที�
เมียนม่าร ์ช้ากว่าประเทศไทยครึ�งชั� วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค 
(Bago) ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกวา่ /.. ปี 
อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ <. กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �./: ชม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์+ กุง้เผาหงสา 
แจกฟรีทุกที;นั ;ง เสื- อยดืทวัรพ์ม่าดีดี + หนงัสือสวด

มนต ์

วนัแรก ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาฯ-พระธาตมุุเตา-เจดียไ์จปุ่้น-พระนอนชเวตาเลียว- 
ยา่งกุง้-พระมหาเจดียช์เวดากอง 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที;ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา 

จากนัEนนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที�ตัEงตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 
พระเจดียอ์งค์นีE ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า %,H.. ปี 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น � ใน : มหาบูชา
สถานสิ�งศกัดิIสิทธิIสาํคญัสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการยอดเจดียห์กัซึ�ง
ชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัว่าเป็นจุดที�ศกัดิIสิทธิIมาก (ณ จุดอธิษฐานอัน
ศักดิ'สิทธิ' และสามารถนาํธปูไปคํ�ากับยอดของเจดียอ์งคที์� หกัลงมาเพื� อเป็น
สิริมงคลซึ� งเปรียบเหมือนดั�งคํ�าจนุชีวิตใหเ้จริญรุง่เรืองยิ� งขึ�นไป) ซึ�งเจดียนี์E  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์E เป็นศิลปะที�
ผสมผสานระหว่างศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์
สูง ��/ เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง �/ เมตร มีจุดอธิษฐานที�
ศกัดิI สิทธิIอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. %/91 ดว้ยนํEาหนัก
ที�มหาศาล ตกลงมายงัพืE นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึง
ความศกัดิI-สิทธโ์ดยแท ้และสถานที�แห่งนีE ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิE นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (ห)ู 
ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึE นครองราชย ์นับเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในพม่า 
ส่วนปลียอดที�พงัลงมาก็ไดต้ัEงไวที้�มุมหนึ�งขององคเ์จดียเ์พื�อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบั
เจดียอ์งคปั์จจุบนั  
จากนัEนนําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น หรือ พระพุทธรูปสี;ทิศ 
เป็นพระเจดียที์�มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทัEง / ดา้นอายุ
กว่า :.. ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั / ทิศ สรา้งขึE นโดย / สาวพี�น้องที�
อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพื�อแทนตนเอง และได้
สาบานไวว้า่จะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมานอ้งสาวคนสุดทอ้ง กลบั
พบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที�

ตั-งแตว่นัที; J� พ.ย. L� เป็นตน้ไปสายการบินไดมี้การเปลี;ยนแปลงตารางบินดงันี-  
04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั-น . ประต ู/  

สายการบิน THAI LION AIR ซึ;งมีเจา้หนา้ที;คอยอาํนวยความสะดวกเรื;องสมัภาระและเอกสารการ
เดินทาง  

07.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที;ยวบินที; SL�JJ สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ;นที;

เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ;งชั ;วโมง) นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ;ง
ในอดีตเป็นเมืองหลวงที;เก่าแก่ที;สุด ของเมืองมอญโบราณที;ยิ;งใหญ่และอายุมากกว่า WJJ ปี 
อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ XJ กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.WY ชม.) 



  

 

 

 

 

 

 

 

แทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึE นมาใหม่จึงทําใหพ้ระพุทธรูปองคนี์E จะมี
ลกัษณะ แตกต่างจากองคอื์�นๆ 
จากนัEนนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือ พระนอนยิ- มหวาน กราบนมัสการ 
พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.
%:%/ ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั �วประเทศ และเป็นพระนอนที�
งดงามที�สุดของพม่า อีกทัEงท่านสามารถที�จะเลือกหา เครื�องไมแ้กะสลกั 
ที�มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซืE อ ของฝาก 
อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที�ระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากนัEนนําทุกท่าน
เดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้  
นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่าง
กุง้) แห่งลุ่มนํEาอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 1%H ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอ
กะลาปะ เมื�อกว่า %,... ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบ
หุม้อยู่เป็นนํEาหนักถึง ��.. กิโลกรมั ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ย
เพชรพลอยอญัมณีลํEาค่า กวา่ :,:/< เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่า
ไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรง
ศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึE นทัEงสี�ทิศจะ
มีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาด
ประดับกระจกทัEงหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้
ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการ
กราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็น
หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัEงมวล บา้งนั�งทําสมาธิเจริญ
สติภาวนานับลูกประคํา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์
จากนัEนใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 
เช่น สีเหลือง, สีนํEาเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานที�สําคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิ
ฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองค์
เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากนี2รอบองคเ์จดียย์งัมีพระ
ประจาํวันเกิดประดิษฐานทั2งแปดทิศรวม 3 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ2าพระประจาํวันเกิด
ตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั-น พญานาค 

 

คํ ;า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

� นาํทา่นเขา้สู่ที;พกั IBIS STYLE YANGON ระดบั . ดาวหรือเทียบเทา่ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ /: กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ � ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 
ตัEงอยูริ่มแมนํ่Eายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํEาอิระวดี  
จากนัEนชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ-า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตัEงตระหง่านอยู่บนเกาะ
กลางนํEาเป็นที�สักการะของชาวสิเรียม สรา้ง
โดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจักรมอญ
รุ่งเรืองเมื�อประมาณพนักว่าปีมาแลว้ เชื�อกัน
วา่ตอนที�สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้าํการ
อธิษฐานขอใหนํ้Eาอย่าท่วมถึงองค์เจดีย ์ถา้มี
คนมากราบไหวจ้าํนวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มี
วนัเต็มพืE นที� และผูใ้ดมาทําบุญบูรณะต่อเติม
องค์เจดีย ์ขอใหท้ําการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ�งทําใหผู้ค้นเกิดความเชื�อว่าการมาทําบุญกราบไหว ้ณ 
เจดียแ์ห่งนีE  จะทาํใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื�องจกัรพรรดิ
ประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวที�มีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ที�ชาวพมา่มี
ความเชื�อวา่จะบนัดาลใหมี้กินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  

เที;ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นาํท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ;งบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา้ที�พระสงฆ์อินเดีย <รูป ไดนํ้ามาเมื�อ 
%,...ปีก่อน ในปี %/<H เจดีย์แห่งนีE ถูกระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก %องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 
สําริด 9..องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที�
ประดับดว้ยกระเบืE องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิ

วนัที;สอง ยา่งกุง้-สเิรียม-ยา่งกุง้-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต- 
                  พระนอนเจา๊ทตัจ-ีกรุงเทพฯ 



  

 

 

 

 

 

 

 

หลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
นําท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักดิI สิทธิIของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ 

"นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที�ตามความเชื�อของชาวพม่า โดยเทพ
ที�จะถูกจดัวา่เป็น "นัต" นัEน มกัจะเป็นคนที�เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่า
ประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที�เรียกวา่ ตายโหง ทาํใหว้ิญญาณยงั
มีความห่วงใยในภาระหน้าที�บา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบืE องหลงั ทํา
ใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง 
หรือสถานที�ศกัดิIสิทธิI เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั  
สักการะรูปปั2 นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั2นก็
ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบ
โบยี : ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา ; ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั2นก็

เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ2วชี2ของนตัโบโบยี แคนี่2ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตั2งใจไว ้ 
คาํบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลงั เอตสัสะมิงรัตตะนัง 
พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
 

นําท่านขา้มฝั�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามว่า “อะ
มาดอวเ์มีQ ยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที�
เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกิน
เนืE อสตัวจ์นเมื�อสิE นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบ
ไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบ
เบาๆ หา้มคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ2านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
จากนัEนใหท่้านอิสระชอ้ปปิE ง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึE นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�
ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนีE มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผ้าทอ เสืE อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซืE อสิE นค้าหรืออัญมณีที� มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครัEง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) 
ปิดทุกวนัจนัทร ์
นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอน
ตาหวาน ซึ�งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที�มีความ
สูงถึง 6 ชัEน ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกัEนถึง 65 
เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชัEน สรา้งขึE นเมื�อปี 1907 ถูกยกย่อง
ใหเ้ป็นพระนอนที�มีขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า ดว้ย
พระพักตรที์�งดงามเปืE อนยิE ม ดวงตาทําจากลูกแกว้ที�สั �งผลิต



  

 

 

 

 

 

 

 

จากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาํใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื�อคือ 
“ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 
108 ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทัEงจีวรยงัมีลกัษณะพริE วไหวสมจริงและตรง
ชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที�มีความงดงามทรงคุณค่า  

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

 
 
 
 

 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า L เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที;เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที;ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที;เกี;ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที;ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที;ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั cวดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ(ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-. ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

พกัเดียวเพิ;ม 

เดือนพฤศจกิายน �YL� 

จนัทร-์องัคาร 
JY-JL พ.ย. L� 
��-�. พ.ย. L� 

5,999 บาท �,fJJ บาท 

พฤหสับดี-ศุกร ์
J�-J� พ.ย. L� 
JX-Jf พ.ย. L� 

L,.XX บาท �,fJJ บาท 

ตั-งแตว่นัที; J� พ.ย. L� เป็นตน้ไปสายการบินไดมี้การเปลี;ยนแปลงตารางบินดงันี-  

19.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที;ยวบินที; SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

20.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบรกิาร 



  

 

 

 

 

 

 

 

�Y-�L พ.ย. L� 
��-�. พ.ย. L� 
�f-.J พ.ย. L� 

เดือนธนัวาคม �YL� 

J.-JW ธ.ค. L� 5,999 บาท �,fJJ บาท 

�J-�� ธ.ค. L� L,fff บาท �,fJJ บาท 
จนัทร-์องัคาร 

�/-�X ธ.ค. L� 
5,999 บาท �,fJJ บาท 

พฤหสับดี-ศุกร ์
�.-�W ธ.ค. L� 
�J-�� ธ.ค. L� 

L,.XX บาท �,fJJ บาท 

�/-�X ธ.ค. L� /,�XX บาท �,fJJ บาท 

เดือนมกราคม �YL� 

จนัทร-์องัคาร 
J/-JX ม.ค. L� 
�W-�Y ม.ค. L� 
��-�� ม.ค. L� 
�X-�f ม.ค. L� 

5,999 บาท �,fJJ บาท 

พฤหสับดี-ศุกร ์
J.-JW ม.ค. L� 
�J-�� ม.ค. L� 
�/-�X ม.ค. L� 
�W-�Y ม.ค. L� 

.�ม.ค.-J�ก.พ. L� 

L,.XX บาท �,fJJ บาท 

เดือนกุมภาพนัธ ์�YL� 

จนัทร-์องัคาร 
��-�� ก.พ. L� 
�Y-�L ก.พ. L� 

5,999 บาท �,fJJ บาท 

พฤหสับดี-ศุกร ์
�W-�Y ก.พ. L� 
��-�� ก.พ. L� 

L,.XX บาท �,fJJ บาท 



  

 

 

 

 

 

 

 

�Xก.พ.-J�มี.ค. L� 

เดือนมีนาคม �YL� 

จนัทร-์องัคาร 
JW-JY มี.ค. L� 
��-�� มี.ค. L� 

5,999 บาท �,fJJ บาท 

�X-�f มี.ค. L� 
�Y-�L มี.ค. L� 

5,999 บาท �,fJJ บาท 

พฤหสับดี-ศุกร ์
J/-JX มี.ค. L� 
�W-�Y มี.ค. L� 
��-�� มี.ค. L� 
�X-�f มี.ค. L� 

L,.XX บาท �,fJJ บาท 

 

ราคาไม่รวมทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ;น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
�,YJJ บาทตอ่ลกูทวัร ์� ทา่นตอ่ทริป(ชาํระที;สนามบินก่อนการ

เดินทาง) 
 

อตัรานี- รวม 
� ค่าตั gวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
� ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัระดบั 1 ดาว � คืน  
� ค่าระวางนํEาหนัก %. กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที�  เสียชีวิตเนื� องจากอุบัติเหตุ จะคุ ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล :..,...  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง H-9: ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากวา่ H 
ปี หรือ ระหวา่ง 9:-<: ปี คุม้ครอง :. % ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย ทัEงนีE ขึE นอยู่กับเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนใน
กรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า <: ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านัEน**) 



  

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานี- ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ�ม 9% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 1% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไม่ระบุไวใ้นรายการ  

� ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ;น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย �,YJJ บาทต่อลูกทัวร ์� ท่าน
ตอ่ทรปิ(ชาํระที;สนามบินก่อนการเดินทาง) 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื�น ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ-ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที;สายการบินมีการปรบัขึ- นราคา 

เงื;อนไขการจองทวัร ์

� รายการทัวรนี์2ขอสงวนสิทธิ'ในการ ชําระค่าทัวรย์อดเต็ม ภายใน ? วันหลังจากไดท้ําการจอง 
มิฉะนั2นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึE นจริง ณ วนันัEน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอยา่งเช่น ค่าตั gว
เครื�องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินทัEงหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสาร

ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครัEง ทัEงนีE  อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ได้ว่าจะสามารถคืนเงินไดท้ัEงหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึE นอยู่กับการพิจารณาและ
ตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์E  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

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

� เนื�องจากรายการทัวรนี์E เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิIการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัEงหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทัEงนีE ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 



  

 

 

 

 

 

 

 

� สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 
หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง �Y ท่านขึ- นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 
�J-�Y ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ;น ที;
พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที;สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที;ประเทศพม่า
เป็นอยา่งดี แตถ่า้ตํ ;ากว่า �J ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั-น 

 
 

 

 
  

  

 

 

 


