
 

 

 

ทอ่งเทีย่วเมอืงสเิรยีม เจดยีก์ลางนํา้ ขอพระจากพระอปุคตุ 

ขอพรเทพทนัใจ ถงึ 2 องค ์เกา่แกท่ ีส่ดุ, ศกัด ิส์ทิธ ิท์ ีส่ดุ 
ชอ้ปป้ิงสดุเพลนิทีต่ลาดสก็อต 

 

Buffet Shabu Shabu ไมอ่ ัน้!! 
 



 

 

            !! แจง้เพือ่โปรดทราบ !! 
 

เนือ่งดว้ยตัว๋เครือ่งบนิเป็นการจองแบบตัว๋หมูค่ณะ 

ทางระบบของสายการบนิจะสุม่เลขทีน่ั่ง บรษัิททัวร์

จงึไมส่ามารถระบทุีน่ั่งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ผูเ้ดนิทาง

อาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนั หรอืไมไ่ดอ้ยูใ่นโซนเดยีวกนั 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บันโยบายของสายการบนิ เทา่นัน้  

DMK-RGN : SL200 : 06.45-07.35 

RGN-DMK : SL207 : 19.35-21.25 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางนํา้)-เจดยีส์เุหร ่เทพทนัใจ (1) 

   โปตาทาวน ์เทพทนัใจ (2)-เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง-บฟุเฟ่ ชาบ ูชาบ ู

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมอืง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1ช ัน้ 3 ประต ู7 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION 

AIR (SL) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

06.45 น. บนิลดัฟ้า สู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่  

  โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่  SL200 

07.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่              

เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้แต่

ในสมยั นายพลฟิลปิเดอบรโิต ย ีนโิคเต จนมาสิน้สดุเมือ่ปีพ.ศ. 2156 รว่มสมัยพระเจา้ทรงธรรม

กรุงศรอียธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากกําแพงสไตล ์ลซูติา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) 

ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กบัแมน้ํ่าอริะวด ีนําทา่นน่ังเรอื ชม พระเจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik

 HwawWun Pagoda)พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน้ําอายนัุบพันปี เป็นทีส่กัการะของ

ชาวสเิรยีม เกาะนี้ไมว่า่น้ําจะขึน้สกัเทา่ไหร่ก็ไมม่วีันน้ําทว่มได ้ทีบ่รเิวณทา่เทยีบเรอืบนเกาะ นํา

ท่านไหวส้ักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือ

พระอปุคปุทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพมา่สามารถ

ซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับ

รอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผล่

เหนือผวิน้ํา จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับย่าง

กุง้ 



 

 

  จากนัน้นําทา่นชม เจดยีส์เุหร ่(Sule pagoda) เจดยีซ์เูล หรอืสเุหรพ่าโกดา้ เป็นเจดยีท์รงแปด

เหลีย่ม สทีองอร่าม (Sule Pagoda) ณ เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง (ถา้เป็น

กรุงเทพฯ ก็ประมาณอนุสาวรียช์ัยฯ) ถนนสายหลักทุกสายพุ่งเขา้หาเจดยีน์ี้ น่ัน

เพราะวา่ในสมัยทีอ่งักฤษครองพมา่ ไดว้างผังเมอืงแบบ Victorian grid-plan 

โดยยดึ เจดยีส์เุล เป็นศนูยก์ลาง เชือ่วา่เจดยีน์ี้สรา้งกอ่นการสรา้งพระมหา

เจดยีช์เวดากอง ประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ ในเจดยีอ์งคน์ี้ม ีเทพทนัใจ ที ่

เปรียบเสมือนตน้แบบของการจัดสรา้งเทพทันใจทั่วประเทศพม่า 

ทางดา้นความศักดิส์ทิธิ ์เทพทันใจองคน์ีม้ใีบหนา้ทีม่รีอยยิม้เสมอสําหรับ

ผูม้ากราบขอพรและมักจะสําเร็จกันทกุคน  จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่ับ

อาคารเก่าแบบอังกฤษ โบรถ์คริสที่งดงาม และ สวนสาธารณะมหา

บณัฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรีย์อิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง 40 เมตร 

ลอ้มรอบดว้ยเสาหนิสงู 9 เมตร 5 ตน้ แทนรัฐทีป่กครองตนเองกึง่อสิระ 5 รัฐ 

คอื ฉาน กะฉิน่ กะยนิ (กะเหรีย่ง) กะยา และชนิ บรเิวณใกลเ้คยีงก็จะมสีถานที่

ราชการทีสํ่าคญัในอดตี กอ่นทีพ่มา่จะยา้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ีเ่มอืงอืน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุ
พระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000ปี กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิ
ของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค ์
และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ สํารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์
อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่
ประดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีมุสําหรับฝึก
สมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้า่นขอพร นตัโบ
โบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาว
พมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปัน้  

  เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตาม
ความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ
มะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะ นัตโบ
โบย ีจะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า 
บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีว่า
เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1ใบ เอา
มาเก็บรักษาไวจ้ากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาทีข่อไว ้จากนัน้นําทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟาก หนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มี
นามว่า“อะมาดอว์เมี๊ ยะ”ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกนิเนื้อสัตว์จนเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาว
พมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเชน่กนัการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้
และผลไม ้ จากนัน้นําทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง 
หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในพม่า สถานทีแ่ห่งนี้ม ีลานอธฐิาน         
จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์
เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมี
พระประจําวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวัน
เกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล
องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุ
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แปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชร
พลอยและอัญมณีตา่งๆจํานวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะได ้
ชมความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงาน
ศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลัง
ความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น้ําย่างกุง้
เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็น
สญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซี ึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขอ
อะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการ ชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็น
แสงสตีา่งกนัออกไปเชน่สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ นําทา่นรว่มบชูา แมย่ักษ์ ทีเ่ชือ่
กันวา่การบชูาทา่นจะชว่ยในการตัดกรรมหรอืศัตรู หรอืพระพยงุโชคชะตาอยูใ่นชอ่งแคบเขา้ไดท้ี
ละคน และพระสรุยินัจันทรา ขอพรเรือ่งธรุกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกูร ์ เสาร ์

สตัวป์ระจาํวนัเกดิ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

กาํลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหต ุ: สําหรับผูท้ีไ่มท่ราบวนัเกดิของตวัเองจะยดึ พระเกต ุซ ึง่มกํีาลงั 9 เป็นเทวดาประจําวนัเกดิ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! Buffet ชาบชูาบ ูไมอ่ ัน้ 

  พกัที ่MILLENNUIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 
 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

ตัง้ นโม 3 จบ 
 

ธมัภทูเีป วะระฐาเน สงิคตุตะเร มะโนรัมเม สตัตะระนะ ปะฐะมงั กะกสุนัธงั สวุณัณะฑณัธงั ธาตโุย ฐสัสะต ิ

ทตุยิงั โคนาคะมะนัง ธมัมะกะระณัง ธาตโุย ฐสัสะต ิตะตงิ กตัสปัปัง พทุธะจวีะรัง ธาตโุย ฐสัสะต ิ

จะตตุะถงั โคตะมะ อฏัฐเกสะ ธาตโุย ฐสัสะต ิปัญจะมงั อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อตุตะมงัธาตโุยฯ 



 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีตลาดสก็อต-วดับารม-ีพระหยกขาว 

     ชา้งเผอืก-สนามบนิ-ดอนเมอืง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอน

ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่ี

ความสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi 

Pagoda วดันีม้พีระพธุรปูองคใ์หญม่คีวามสงูประมาณตกึหา้ขัน้ ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วย

แปลกดอูลังการ จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ มสีนิคา้

ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครือ่งเงนิ เครื่องหวาย งานฝีมอื 

เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสรง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  วดับารมี ใหส้ักการะพระเกศาของ
พระพุทธเจา้ ที่เชือ่ว่ายังมีชวีติอยู่จรงิ ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อ
นํามาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นที่
เก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคา
ลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์่าง ๆ พรอ้มรบัพระธาตุเพือ่
นํากลบัไปบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! นําคณะชม วดัพระหนิ
ออ่น วัดพระหนิขาว Lawka Chantha Abaya Labamuni Buddha 
Image หรอื Kyauk Taw Gyi pagoda พระเจา้ดอจ ีวัดนี้เป็นที่
ประดษิฐานพระพทุธรปูแกะสลักหนิออ่นขนาดใหญเ่พยีงกอ้นเดยีวทีม่ี
ความสวยงามและมขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ โดยพระพทุธรปู
องคน์ี้ มกีระจกครอบไวเ้พื่อปรับอุณหภูมใิหต้ัวองคพ์ระ เพื่อป้องกัน
การเสยีหายของหยกหรอืหนิออ่นเพราะหากอากาศรอ้นเกนิไป หยก
หรือหนิอ่อนอาจเกดิรอยรา้วหรือแตกได ้ขนาดองค์พระมีความสูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต  
แกะสลักโดยชา่งฝีมอืชาวมัณฑะเลย ์ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นสดุยอดฝีมอืแหง่สกลุชา่งของประเทศ นํา
ทา่นสู ่ปางชา้งเผอืก (Royal White Elephant Garden) ซึง่เป็นสถานทีเ่ลีย้งดชูา้งจะมี
ชา้งเผือก ซึง่ถอืว่าเป็นสัตวม์งคลและแสดงถงึบุญบารมขีองผูค้รองนครนัน้ๆ และชา้งเป็นสัตว์
คู่บา้นคู่เมอืงของชาวไทยและชาวพม่า ทีห่าชมไดย้ากในปัจจุบันนี้ โดยปางชา้งเผือกแห่งนี้มี
ชา้งเผอืกอยู่ 3 ชา้ง ตามความเชือ่ของคนสมัยก่อนเชือ่ว่า ขนหางของชา้งเผอืกถอืว่าเป็น



 

 

เครือ่งรางของขลงัชนดิหนึง่ ทีส่ามารถป้องกนัคณุไสย เสนยีดจัญไร แกผู่ท้ีค่รอบครองได ้จงึนยิม
นํามาทําเป็นเครือ่งประดบั เชน่ แหวน กําไรขอ้มอื เพือ่ใสไ่วต้ดิตวั 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

17.30 น.  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
19.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ โดยสายบนิ Thai Lion Air ดว้ยเทีย่วบนิที ่SL207 

21.25 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพและดว้ยความประทบัใจ 
 

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

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง จาํนวน 

ราคาตอ่ทา่น 

(ไมม่รีาคา

เด็ก) 

คา่พกัเดีย่ว 

15-16 Dec 2019 34+1 6,588. - 2,000. - 

22-23 Dec 2019 34+1 6,588. - 2,000. - 

29-30 Dec 2019 34+1 7,588. - 2,000. - 

5-6 Jan 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

12-13 Jan 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

19-20 Jan 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

26-27 Jan 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

2-3 Feb 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

**วนัมาฆบชูา** 

9-10 Feb 2020 
34+1 7,988. - 2,000. - 

16-17 Feb 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

23-24 Feb 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

1-2 Mar 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 



 

 

8-9 Mar 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

15-16 Mar 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

22-23 Mar 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

29-30 Mar 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

5-6 Apr 2020 34+1 7,588. - 2,000. - 

**วนัสงกรานต*์* 

12-13 Apr 2020 
34+1 7,988. - 2,000. - 

19-20 Apr 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

26-27 Apr 2020 34+1 6,588. - 2,000. - 

3-4 May 2020 34+1 7,588. - 2,000. - 

ราคาเด็กทารก 

(แรกเกดิ – 1 ปี 11 เดอืน) 
3,500. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Thai Lion Air 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
 น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิ 10 Kg.  ถอืขึน้เครือ่ง 7 Kg. 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนือ่งจากอบุตัเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยั
อายตํุา่กวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ
เทา่น ัน้**) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
 คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋า 10 กก. ตอ่ 1 ใบ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,500 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น 

(ชําระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตท่า่นจะมอบให ้ ไมไ่ดบ้งัคบั 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ทําวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาชาํระเงนิเต็มจํานวนพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  



 

 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพมา่ 

 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทวัร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 

ขอสงวนสทิธ ิจํานวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน  
ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 10 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัร ์
จากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอย
รบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็น
อยา่งด ีและอาจจะเปลีย่นเป็นรถคนัทีเ่ล็กลง 
แตถ่า้ตํา่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้  
แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั  
ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
 

สําคญัทีส่ดุ!! 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมี

หนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

วนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ 

กอ่นการชําระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 


