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ทัวร์พม่า 2 วนั 1 คืน ไหว้พระ 9 วดั 

สร้างบุญ เสริมบารม ีสมหวังดัง่ใจปราถนา 
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ก าหนดการเดนิทาง    พฤษภาคม-พฤศจิกายน 62 

ตารางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 
ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียก์าบาเอ-พระพทุธรูปงาทตัจี-พระนอนเจ๊าทตัจี-เจดียซู์เล- 

เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 
L-D 

วนัท่ี 2 
ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต-วดัเอง็ดอยา-วดับารมี- 

สนามบิน 
B-L 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

 
 

 

 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 7  

สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเทีย่วบินที ่SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  เจดี ย์กาบาเอ  (Kaba Aye Pagoda)  

วนัแรก ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพทุธรูปงาทตัจี-พระนอนเจ๊าทตัจี-เจดีย์ซูเล- 

เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
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เจดียท์รงกลมท่ีมีความสูงและเส้นผา่ศูนยก์ลางเท่ากนั (34 เมตร) สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ.2493-2495 ในสมยันายก
ฯ อูนุ (นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการช าระพระไตรปิฏกคร้ังท่ี 6 ในช่วงปีพ.ศ.

2497-2499 ปัจจุบนัเป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจา้ พระธาตุของพระโมคคลัลา (พระอคัรสาวก
เบ้ืองซ้าย) และ พระสารีบุตร (พระอคัรสาวกเบ้ืองขวา) โดยน าพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยูใ่นห้องจ าลอง
เหมือนถ ้ าสัตตบรรณคูหาเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ท่านใดไดก้ราบไหวพ้ระธาตุทั้งสาม ทั้งชีวิตท่านนั้นจะ
หมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดี นอกจากนั้นภายในเจดียย์งัมีพระมหามุนีจ าลองอีกดว้ย 

 

จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูง
ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็น
โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก   

 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ท่ีมี
ความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สร้างข้ึนเม่ือปี 1907 ถูก
ยกยอ่งใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิม้ ดวงตาท าจากลูกแกว้
ท่ีสั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ 

“ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล  108 
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ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชาย
ประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
เจดีย์ซูเล (Sule Pagoda) ตามต านานถูกสร้างข้ึนก่อนท่ีพระเจดียช์เวดากองประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ เป็นเจดีย์
ทรงแปดเหล่ียม ท่ีมีความสูงประมาณ 46 เมตร ตั้งอยูใ่จกลางกรุงยา่งกุง้ เพื่ออุทิศให้กบัซูเล่นตั ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 

ผีนตัจ านวน 37 ตน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านานของพระมหาเจดียช์เวดากอง ท่ีประชาชนชาวพม่านบัถือและให้ความ
เคารพบูชา ภายในองค์เจดียบ์รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไว้ และท่ีเจดียแ์ห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานองค์
เทพทนัใจองค์โตท่ีสุดเปรียบเสมือนหัวหน้าเทพทนัใจทั้งหมดในพม่า ซ่ึงชาวพม่านบัถือมากท่ีสุด และเช่ือกนัว่า
เม่ือขอพรกบัท่าน ท่านจะประทานพรใหร้วดเร็วทนัใจ  
 

น าท่านกราบนมสัการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 

2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัด้วยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่า
และชาวไทย นตัโบโบย ีก็คือ "นตั" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูก
จดัวา่เป็น "นตั" นั้น มกัจะเป็นคนท่ีเคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุร้ายแรงท่ี
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เรียกวา่ ตายโหง ท าให้วิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหนา้ท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ท าให้
ไม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนตัท่ีมาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งค์
ส าคญั  

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้  ผลไม้ 

โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากน้ันกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 
2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ี

ท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาทีต้ั่งใจไว้  

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง 
สังฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วนัทามิสัพพะทา สวาโหม 

น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ
พญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั ซ่ึง
ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน การบูชา

เทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง 
หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) แห่งลุ่มน ้ าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนั
ห้าร้อยกวา่ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือ
กวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยูเ่ป็นน ้ าหนกัถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดบั
ประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดา
กองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้จ  านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถง
สร้างดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธาน
ส าหรับให้ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็น
นิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนา
นบัลูกประค า และบา้งเดินประทกัษณัรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ (สถานที่
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ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้
ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล 

นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไป

สรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
 

 

 

ค ่า   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร 

  น าท่านเข้าพกัที่  IBIS HOTEL ระดบั 3 ดาว 

 
 

 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ายา่ง
กุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  

จากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน ้า หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้ าเป็นท่ี
สักการะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเม่ือประมาณพนักวา่ปีมาแลว้ เช่ือ
กนัวา่ตอนท่ีสร้างเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอให้น ้ าอยา่ท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมากราบไหวจ้ านวน
มากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวนัเต็มพื้นท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอให้ท าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน 

ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเช่ือวา่การมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าให้การคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้
นมสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลงัก์ไมแ้กะสลกัปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความ
งดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเช่ือวา่จะบนัดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่
เวลากลบักรุงยา่งกุง้  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู 

จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็น
อาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด 

เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้
ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกคร้ัง เน่ืองจาก
จะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์ 
น าท่านเดินทางไปยงั วดัเอง็ดอยา วดัแห่งน้ีทีช่ือเสียงอยา่งมาก ในการขอพร เก่ียวกบัเร่ืองอสังหาริมทรัพย ์ 

วนัทีส่อง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน า้เยเลพญา-ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต-วดัเอง็ดอยา-วดับารม ี
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เช่น ใครท่ีตอ้งการ ซ้ือ-ขาย บา้น, ท่ีดิน หรือลงทุนท าธุรกิจ ก็มกัจะเดินทางมาขอพรท่ีวดัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก 

ดา้นประตูทางเขา้ของวดัจะติดป้ายไว ้ส าหรับคนท่ีเคยมาขอแลว้ไดจ้ริง 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง ดว้ยองค์
พระเกศาธาตุนั้นเม่ือน ามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคล่ือนไหวได้ อีกทั้งวดัน้ียงัไดถื้อว่าเป็นท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ 

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

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

ในกรณทีี่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เกีย่วข้องกบัวนัเดนิทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กบัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตัว๋ดงักล่าว 
ถ้าเกดิข้อผดิพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตยีง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีวเพิม่ 

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 
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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 ม.ิย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

03-04 ม.ิย. 62 

05-06 ม.ิย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

09-10 ม.ิย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

10-11 ม.ิย. 62 

12-13 ม.ิย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

16-17 ม.ิย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

17-18 ม.ิย. 62 

19-20 ม.ิย. 62 

6,299 บาท 1,900 บาท 

23-24 ม.ิย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

24-25 ม.ิย. 62 

26-27 ม.ิย. 62 

6,299 บาท 1,900 บาท 

30 ม.ิ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 
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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 

6,777 บาท 1,900 บาท 

6,299 บาท 1,900 บาท 
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25-26 ก.ย. 62 

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 
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25-26 พ.ย. 62 

27-28 พ.ย. 62 

6,299 บาท 1,900 บาท 

 

 

ราคาไม่รวมทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขบัรถ/หัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 

1,500 บาทต่อลูกทวัร์ 1 ท่านต่อทริป(ช าระทีส่นามบินก่อนการเดินทาง) 
 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว 1 คืน  

✓ ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม 

✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายตุ ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 

ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 
85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์่า **
อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ช าระที่
สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
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เง่ือนไขการจองทวัร์ 

▪ รายการทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากได้ท าการ
จอง มิฉะน้ันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

▪ ช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื 14 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ ถ้าท่านท าการจองก่อนการเดินทาง 14 วันขอสงานสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนภายใน 2 วัน 

หลงัจากทีท่่านได้ท าการจอง  
 

กรณยีกเลกิ 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 

ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่
สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

 

หมายเหตุ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์  และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขา้และออกจากประเทศ 



 

14                                                                                                                                                                  **ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น** 
 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้ เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทาง 10-15 ท่าน 

ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท 

ของสงวนสิทธิไม่ออกเดนิทางในกรุ๊ปน้ัน 

 

หนังสือเดินทางต้องมอีายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมหีน้าทีเ่หลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 


