
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

ทอ่งเที�ยวเมอืงสเิรยีม เจดยีก์ลางนํ �า ขอพระจากพระอปุคตุ 
ขอพรเทพทนัใจ ถงึ 2 องค ์เกา่แกท่ ี�สดุ, ศกัดิ(สทิธิ(ท ี�สดุ 

ชอ้ปปิ� งสดุเพลนิที�ตลาดสก็อต 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

            !! แจง้เพื
อโปรดทราบ !! 
 

เนื
องดว้ยตั�วเครื
องบนิเป็นการจองแบบตั�วหมูค่ณะ 
ทางระบบของสายการบนิจะสุม่เลขที
นั
ง บรษัิททวัร์
จงึไมส่ามารถระบทุี
นั
งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ผูเ้ดนิทาง
อาจจะไมไ่ดนั้
งตดิกนั หรอืไมไ่ดอ้ยูใ่นโซนเดยีวกนั 
ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บันโยบายของสายการบนิ เทา่นั0น  

DMK-RGN : SL200 : 06.45-
07 35 RGN-DMK : SL207 : 19.35-
21 25 

Buffet Shabu Shabu ไมอ่ ั�น!! 
 

 
 
 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางนํ �า)-เจดยีส์เุหร ่เทพทนัใจ (1) 
   โปตาทาวน ์เทพทนัใจ (2)-เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง-บฟุเฟ่ ชาบ ูชาบ ู
04.30 น. คณะพรอ้มกันที
 สนามบนิดอนเมอืง บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1ช ั�น 3 ประต ู7 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION 
AIR (SL) เจา้หนา้ที
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

06.45 น. บนิลดัฟ้า สู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่  
  โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที
ยวบนิที
   SL200 
07.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที
เรยีบรอ้ยแลว้

(เวลาท้องถิ�นที�เม ียนม่าร ์ช้ากว่าประเทศไทยครึ�งช ั�วโมง) จากนั0นนําท่านเดินทางสู ่              
เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึ
งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตรเมื
อเดนิทางถงึสเิรยีม ชม
ความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึ
งเมอืงนี0เคยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตั 0งแตใ่น
สมัย นายพลฟิลปิเดอบรโิต ย ีนโิคเต จนมาสิ0นสดุเมื
อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุง
ศรีอยุธยา ท่านจะเห็น
เศษซากกําแพงสไตล ์ลู
ซิ ต า  เ นี ย น บ า โ ร ก
(Lusitanian Baroque ) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ตั 0งอยูร่มิฝั
งแมนํ่0ายา่งกุง้ที
เชื
อมต่อกับแมนํ่0าอริะวด ีนําท่านนั
งเรอื ชม พระเจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik
 HwawWun Pagoda)พระปางมารวชิัยอันงดงามบนเกาะกลางนํ0าอายนัุบพันปี เป็นที
สักการะของ
ชาวสเิรยีม เกาะนี0ไม่ว่านํ0าจะขึ0นสักเท่าไหร่ก็ไม่มวีันนํ0าท่วมได ้ที
บรเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ นํา
ท่านไหวส้ักการะเพื
อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที
เป็นที
นับถือของชาวพม่าสามารถซื0อ
อาหารเลี0ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตัวที
ว่ายวนเวยีนใหเ้ห็นครีบหลังที
โผล่เหนือผวินํ0า 
จากนั0นนําทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

   
 
 
 
 
 
 
  จากนั0นนําท่านชม เจดยีส์ุเหร ่(Sule pagoda) เจดยีซ์ูเล หรอืสุเหร่พาโกดา้ เป็นเจดยีท์รงแปด

เหลี
ยม สทีองอร่าม (Sule Pagoda) ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า ตั 0งอยู่ใจกลางเมือง (ถา้เป็น
กรุงเทพฯ ก็ประมาณอนุสาวรีย์ชัยฯ) ถนนสายหลักทุกสายพุ่งเขา้หาเจดีย์นี0 นั
น

เพราะว่าในสมัยที
อังกฤษครองพม่า ไดว้างผังเมืองแบบ Victorian grid-plan 
โดยยดึ เจดียส์ุเล เป็นศูนยก์ลาง เชื
อว่าเจดียน์ี0สรา้งก่อนการสรา้งพระมหา
เจดยีช์เวดากอง ประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ ในเจดยีอ์งคน์ี0ม ีเทพทนัใจ ที
 
เปรยีบเสมอืนตน้แบบของการจัดสรา้งเทพทันใจทั
วประเทศพมา่ ทางดา้น
ความศักดิbสทิธิb เทพทันใจองคน์ี0มใีบหนา้ที
มรีอยยิ0มเสมอสําหรับผูม้ากราบ
ขอพรและมักจะสําเร็จกันทุกคน  จากนั0นใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับอาคารเก่า
แบบองักฤษ โบรถค์รสิที
งดงาม และ สวนสาธารณะมหาบณัฑลุะ ภายใน

สวนมอีนุสาวรยีอ์สิรภาพ รปูเสาแหลมสงู 40 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเสาหนิสงู 9 
เมตร 5 ตน้ แทนรัฐที
ปกครองตนเองกึ
งอสิระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ
น กะยิน 

(กะเหรี
ยง) กะยา และชนิ บรเิวณใกลเ้คยีงก็จะมสีถานที
ราชการที
สําคัญในอดตี 
กอ่นที
พมา่จะยา้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ี
เมอืงอื
น 

เที�ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั0นนําท่านเดนิทางกลับยา่งกุง้นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื
อบรรจุ
พระบรมธาตทุี
พระสงฆอ์นิเดยี 8รปู ไดนํ้ามาเมื
อ 2,000ปี กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์หง่นี0ถกูระเบดิของ
ฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค ์และ
พบพระพทุธรปูทอง เงนิ สํารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยี
ทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ี
ประดับดว้ยกระเบื0องสสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้า่นขอพร นตัโบโบยหีรอื
พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิbสทิธิbของชาวพม่าและ
ชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปั0น  

  เทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพื
อขอสิ
งใดแลว้สมตาม
ความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ
มะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื
นๆมาสักการะ 
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั0นก็ใหเ้อาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อา
เงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือ
ของนัตโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามา เก็บรักษา



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ไวจ้ากนั0นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ0วชี0ของนัตโบโบยแีค่นี0ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที
ขอไว ้
จากนั0นนําท่านขา้มฝั
งไปอกีฟาก หนึ
งของถนน เพื
อสักการะ เทพกระซบิ ซึ
งมนีามวา่“อะมาดอว์
เมีlยะ”ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที
เกดิศรัทธาในพทุธ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื0อสัตวจ์นเมื
อสิ0นชวีติไปกลายเป็นนัตซึ
งชาวพมา่เคารพ

กราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ
งการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื
นไดย้นิ ชาวพมา่นยิม
ขอพรจากเทพองคน์ี0กนัมากเชน่กนัการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ0านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
จากนั0นนําท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์
ทองคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะ
เกงิ ชื
อเดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ี
ใหญ่ที
สดุในพมา่ สถานที
แหง่นี0ม ีลานอธฐิาน         จดุที

บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพื
อขอพรจากองคเ์จดยีช์เว
ดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื
อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี0รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวัน
เกดิประดษิฐานทั 0งแปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ0าพระประจําวันเกดิตน จะเป็น
สริมิงคลแก่ชวีติ พระเจดยีน์ี0ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้
ดว้ยแผ่นทองคําทั 0งหมดนํ0าหนักยี
สบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
จํานวนแปดเสน้และเครื
องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทั 0งสามพระองคบ์นยอดประดับดว้ย
เพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจํานวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะ
ไดช้มความงามของวหิารสี
ทศิซึ
งทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั 0นๆงาน
ศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ0นที
รวมกันขึ0นเป็นส่วนหนึ
งของพุทธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภูมหิลัง
ความเป็นมาทั 0งสิ0นชมระฆังใบใหญ่ที
อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมนํ่0ายา่งกุง้เสยีกอ่น
อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ0นภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึ0นมาแขวนไวท้ี
เดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์
แหง่ความสามัคคซี ึ
งชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆังศักดิbสทิธิbใหต้รีะฆัง 3ครั 0งแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะได ้
ดั
งตอ้งการ ชมแสงของอัญมณีที
ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกัน
ออกไปเชน่สเีหลอืง, สนํี0าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ นําท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ที
เชื
อกันวา่การบูชา
ท่านจะชว่ยในการตัดกรรมหรอืศัตรู หรอืพระพยงุโชคชะตาอยู่ในชอ่งแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระ
สรุยินัจันทรา ขอพรเรื
องธรุกจิ 

 
 
 
 
 
 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
ตั 0ง 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 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกูร ์ เสาร ์
สตัวป์ระจาํวนัเกดิ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสั 0น พญานาค 
กาํลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 

 

หมายเหต ุ: สําหรับผูท้ี
ไมท่ราบวนัเกดิของตวัเองจะยดึ พระเกต ุซ ึ
งมกํีาลงั 9 เป็นเทวดาประจําวนัเกดิ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! Buffet ชาบชูาบ ูไมอ่ ั�น 
  พกัที� UP TOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที�สองของการเดนิทาง พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีตลาดสก็อต-วดับารม-ีพระหยกขาว 
     ชา้งเผอืก-สนามบนิ-ดอนเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําทา่นสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวาน 

นมสัการพระพทุธรปูนอนที
มคีวามยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึ
งเป็นพระที
มคีวามพระที
มคีวามสวยที
สดุมี
ขนตาที
งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi Pagoda วัดนี0มพีระ
พุธรูปองค์ใหญ่มีความสูงประมาณตกึหา้ขั 0น ทรงเครื
องกษัตรยิ ์ เป็นพระที
สวยแปลกดูอลังการ 
จากนั0นนําทา่นชอ้ปปิ0ง ตลาดสก็อต ซึ
งเป็นตลาดที
ใหญท่ี
สดุของพมา่ มสีนิคา้ของที
ระลกึมากมาย 
อาท ิอญัมณี ทบัทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครื
องเงนิ เครื
องหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสรง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั0น นําท่านเดินทางสู่  วดับารมี ใหส้ักการะพระเกศาของ
พระพุทธเจา้ ที
เชื
อว่ายังมีชีวติอยู่จรงิ ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนี0เมื
อ
นํามาวางบนมอื จะสามารถเคลื
อนไหวไดอ้กีทั 0งวัดนี0ยังไดช้ื
อวา่เป็นที

เก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากที
สดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคา
ลา  พระสารบีุตร และองคพ์ระอรหันตต์่าง ๆ พรอ้มรบัพระธาตุเพื�อ
นํากลบัไปบชูาเพื�อความเป็นสริมิงคลฟร!ี! นําคณะชม วดัพระหนิ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อ่อน วัดพระหนิขาว Lawka Chantha Abaya Labamuni Buddha Image หรือ Kyauk Taw Gyi 
pagoda พระเจา้ดอจ ีวัดนี0เป็นที
ประดษิฐานพระพุทธรปูแกะสลักหนิออ่นขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว
ที
มคีวามสวยงามและมขีนาดใหญ่ที
สดุของประเทศพม่า โดยพระพุทธรูปองคน์ี0 มกีระจกครอบไว ้
เพื
อปรับอณุหภมูใิหต้ัวองคพ์ระ เพื
อป้องกนัการเสยีหายของหยกหรอืหนิออ่นเพราะหากอากาศรอ้น
เกนิไป หยกหรอืหนิออ่นอาจเกดิรอยรา้วหรอืแตกได ้ขนาดองคพ์ระมคีวามสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ  
แกะสลักโดยชา่งฝีมอืชาวมัณฑะเลย ์ที
ไดข้ึ0นชื
อวา่เป็นสดุยอดฝีมอืแห่งสกลุชา่งของประเทศ นํา
ท่านสู่ ปางช้างเผือก (Royal White Elephant Garden) ซึ
งเป็นสถานที
เลี0ยงดูชา้งจะมี
ชา้งเผือก ซึ
งถือว่าเป็นสัตว์มงคลและแสดงถงึบุญบารมีของผูค้รองนครนั0นๆ และชา้งเป็นสัตว์
คู่บา้นคู่เมืองของชาวไทยและชาวพม่า ที
หาชมไดย้ากในปัจจุบันนี0 โดยปางชา้งเผือกแห่งนี0มี
ชา้งเผอืกอยู ่3 ชา้ง ตามความเชื
อของคนสมัยกอ่นเชื
อวา่ ขนหางของชา้งเผอืกถอืวา่เป็นเครื
องราง
ของขลังชนดิหนึ
ง ที
สามารถป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไร แก่ผูท้ี
ครอบครองได ้จงึนยิมนํามาทํา
เป็นเครื
องประดบั เชน่ แหวน กําไรขอ้มอื เพื
อใสไ่วต้ดิตวั 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

17.30 น.  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
19.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ โดยสายบนิ Thai Lion Air ดว้ยเที
ยวบนิที
 SL207 
21.25 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพและดว้ยความประทบัใจ 
 

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

รายการทอ่งเที�ยวนี�อาจเปลี�ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี�ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในคร ั�งน ั�น ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั  

และขึ�นอยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  

 
อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง จาํนวน 
ราคาตอ่ทา่น 
(ไมม่รีาคา

เด็ก) 
คา่พกัเดี�ยว 

8-9 Dec 2019 20+1 7,688. - 2,000. - 
15-16 Dec 2019 20+1 6,688. - 2,000. - 
22-23 Dec 2019 20+1 6,688. - 2,000. - 
29-30 Dec 2019 20+1 7,688. - 2,000. - 

5-6 Jan 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
12-13 Jan 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
19-20 Jan 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

Pro!! 26-27 Jan 2020 30+1 6,588. - 2,000. - 
2-3 Feb 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 

**วนัมาฆบชูา** 
9-10 Feb 2020 

30+1 7,988. - 2,000. - 

16-17 Feb 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
23-24 Feb 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
1-2 Mar 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
8-9 Mar 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 

15-16 Mar 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
Pro!! 22-23 Mar 2020 30+1 6,588. - 2,000. - 

29-30 Mar 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
5-6 Apr 2020 20+1 7,688. - 2,000. - 

**วนัสงกรานต*์* 
12-13 Apr 2020 

30+1 7,988. - 2,000. - 

19-20 Apr 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
26-27 Apr 2020 20+1 6,688. - 2,000. - 
3-4 May 2020 20+1 7,688. - 2,000. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงื
อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื
อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื
อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี
ยนแปลงเงื
อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ(เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื
องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื
น ๆ เพื
อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื
องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที
นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื
องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั 0งนี0จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
อตัรานี�รวม 

� คา่ตั�วเครื
องบนิ ไป-กลบั ชั 0นประหยดั กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Thai Lion Air 

� คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

� นํ0าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครื
องบนิ 10 Kg.  ถอืขึ0นเครื
อง 7 Kg. 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที
ยวตามรายการ 

� คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

� คา่อาหารและเครื
องดื
มที
ระบไุวใ้นรายการ 

� อตัราคา่เขา้ชมสถานที
ที
ระบไุวใ้นรายการ 

� ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณีที
 เสยีชวีติเนื
องจากอบุตัเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่
รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีที
ผูเ้อาประกนัภยัอายตํุ
า
กวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บัเงื
อนไขของ
กรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการคุม้ครอง) วงเงนิ
คุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเทา่น ั�น**) 

 
อตัรานี�ไมร่วม 

� ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 

� คา่อาหารและเครื
องดื
มที
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

� คา่ระวางนํ0าหนักกระเป๋า 10 กก. ตอ่ 1 ใบ 

� คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที
ไมร่ะบไุวใ้นรายการ 

� ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,500 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น 
(ชําระที�สนามบนิกอ่นเดนิทาง) หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตท่า่นจะมอบให ้ ไมไ่ดบ้งัคบั 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้า่ยอื
น ที
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

� คา่ทําวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

� คา่อาหารและเครื
องดื
มที
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

� คา่ธรรมเนยีมนํ0ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที
สายการบนิมกีารปรับขึ0นราคา 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาชาํระเงนิเต็มจํานวนพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่
ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ (เนื�องจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ั�น) 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั
งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที
ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั
วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื
องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ั 0งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื
องจากเป็นราคาโปรโมชั
น และขอเก็บเงนิทั 0งหมด 
 

หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbที
จะเปลี
ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี0 เมื
อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที
นอกเหนอืความรับผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

� เนื
องจากรายการทวัรน์ี0เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิbการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

� เมื
อทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทั 0งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื
อนไขตา่งๆ 

� กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี
ยนแปลงไดเ้พื
อความเหมาะสม ทั 0งนี0ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั  

� ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที
ทา่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและ
พมา่ 

� สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที
ไมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื
อง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทวัร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที
 ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 
ขอสงวนสทิธ ิจํานวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึ�นไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน  
ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 10 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัร ์
จากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิ�น ที�พดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบั
ที�สนามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการเดนิทางที�ประเทศพมา่เป็นอยา่งด ี
และอาจจะเปลี�ยนเป็นรถคนัที�เล็กลง 
แตถ่า้ตํ�ากวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ั�น  
แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ  
 

สําคญัที�สดุ!! 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมหีนา้ที�
เหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัวนั
เดนิทางที�ทา่นไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ กอ่น

การชําระเงนิคา่ต ัwวดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ  
ขอสงวนสทิธิ(ในการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


