
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทวัรพ์ม่า � วนั  คืน ไหวพ้ระ � วดั 
สรา้งบุญ เสรมิบารมี สมหวงัดั �งใจปราถนา 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กาํหนดการเดินทาง    เดือน มกราคม-มิถุนายน 
�()* 

ตารางการเดินทาง 

วนัที� � 
ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียก์าบาเอ-พระพุทธรปูงาทตัจ-ีพระนอนเจา๊ทตัจ-ีเจดียซ์เูล- 
เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

L-D 

วนัที� * 
ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางนํ-าเยเลพญา-ชอ้ปปิ- งตลาดสกอ๊ต-วดัเอ็งดอยา-วดับารมี- 

สนามบิน 
B-L 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 
 
 

,-.,, น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั5น * ประต ู6  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ�งมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

,).-( น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที�ยวบินที� SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
 

วนัแรก ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียก์าบาเอ-พระพทุธรูปงาทตัจ-ีพระนอนเจา๊ทตัจ-ีเจดียซู์เล- 
เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

,6.*( น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนม่าร ์
ชา้กว่าประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ เจดียก์าบาเอ (KABA AYE PAGODA) เจดียท์รง
กลมที�มีความสูงและเสน้ผ่าศูนยก์ลางเท่ากนั (=> เมตร) สรา้งขึ- นเมื�อปีพ.ศ.*>@=-*>@A ในสมยันายกฯ 

อนุู (นายกรฐัมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ในการชาํระพระไตรปิฏกครั-งที� E ในช่วงปีพ.ศ.
*>@F-*>@@ ปัจจุบนัเป็นที�ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจา้ พระธาตุของพระโมคคลัลา (พระอคัร
สาวกเบื- องซา้ย) และ พระสารีบุตร (พระอคัรสาวกเบื- องขวา) โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยูใ่น
หอ้งจาํลองเหมือนถํ-าสตัตบรรณคูหาเมืองราชคฤห ์ประเทศอินเดีย ท่านใดไดก้ราบไหวพ้ระธาตุทั-งสาม ทั-ง
ชีวติท่านนั-นจะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมีโชคดี (เทินพระธาตุ) นอกจากนั-นภายในเจดียย์งัมีพระมหามุนี
จําลองอีกด้วย จากนั- นนําท่านนมัสการ พระพุทธรูปหงาทัตจี(NGATHATGYI BUDDHA) ซึ� งเป็น
พระพุทธรูปที�สวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก A ชั-น เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วชิยัที�แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษัตริย ์เครื�องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็น
ไมส้กัแกะสลกัทั-งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมยัยะตะนะ
โบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซึ�งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน (KYAUTHATGYI BUDDHA) ซึ�งเป็น
พระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ที�มีความสูงถึง 6 ชั-น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั-นถึง 65 เมตร มี
หลงัคาคลุม 6 ชั-น สรา้งขึ- นเมื�อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนที�มีขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า 
ดว้ยพระพกัตรที์�งดงามเปื- อนยิ- ม ดวงตาทาํจากลูกแกว้ที�สั �งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมี
ขนตาหนายาวทําใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื�อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมี
ภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก 
สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั-งจีวรยงัมีลกัษณะพริ- วไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือ
เป็นพุทธศิลป์ที�มีความงดงามทรงคุณค่า  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เจดียซู์เล (SULE PAGODA) ตามตาํนานถูกสรา้งขึ- 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�ประดิษฐานองคเ์ทพทนัใจองคโ์ตที�สุดเปรียบเสมือนหวัหน้าเทพทนัใจทั-งหมดในพม่า ซึ�ง
ชาวพมา่นับถือมากที�สุด และเชื�อกนัวา่เมื�อขอพรกบัท่าน ท่านจะประทานพรใหร้วดเร็วทนัใจ  
 

นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์(BOTATUANG PAGODA) ซึ�งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
ที�พระสงฆอิ์นเดีย Zรูป ไดนํ้ามาเมื�อ *,XXXปีก่อน ในปี *>ZE เจดียแ์ห่งนี- ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร
เขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก *องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 
สําริด FXXองค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า 
ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื- องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ นําท่าน
ขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัดิ[ สิทธิ[ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ
วิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที�ตามความเชื�อของชาวพม่า โดยเทพที�จะถูกจดัว่าเป็น "นัต" นั-น มกัจะเป็น
คนที�เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที�เรียกว่า ตายโหง ทาํให้
วิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าที�บา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบื- องหลัง ทําใหไ้ม่อาจไปเกิด
ใหมไ่ด ้จึงกลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานที�ศกัดิ[สิทธิ[ เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วิธีการสักการะรปูปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยี . ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนันก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิวชีของนตัโบโบยี แคนี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตังใจไว ้ 
คาํบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง 
พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

นําท่านขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มี]ยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดา
ของพญานาค ที�เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื- อสตัวจ์นเมื�อสิ- นชีวิตไป
กลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 
หา้มคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
จากนั-นนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้ นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (SHWEDAGON 
PAGODA) เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มนํ-าอิระวดี เจดีย์



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทองคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียที์�ใหญ่ที�สุดของประเทศพม่า มี
ความสงูถึง =*E ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกวา่ *,XXX ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํ
โอบหุม้อยู่เป็นนํ-าหนักถึง ��XX กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ-าค่า กว่า 
A,A>Z เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรง
ศรทัธาของพุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ- นทั-งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลงัคา
ทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั-งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชน
มากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถือการกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ�ง
บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทั-งมวล บา้งนั�งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลกูประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั-นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ- าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 
(สถานที�สาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 
ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อ
เสรมิสรา้งบารมีและสิรมิงคล นอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทังแปด
ทิศรวม < องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงนําพระประจาํวันเกิดตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ �า  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ�ง+สลัดกุง้
มงักร 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม Shangri La Hotel ระดบั ( 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั5น พญานาค 

บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั  

อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทามิ 
ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมที้�แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ดาว 
 

 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ >A กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ � ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 
ตั-งอยูริ่มแมนํ่-ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแมนํ่-าอิระวดี  
จากนั-นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ5 า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา (YELE PAGODA) เจดีย์จะตั-ง
ตระหง่านอยู่บนเกาะกลางนํ-าเป็นที�สกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจกัร
มอญรุ่งเรืองเมื�อประมาณพนักว่าปีมาแลว้ เชื�อกนัว่าตอนที�สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ําการอธิษฐาน
ขอใหนํ้-าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมากราบไหวจ้าํนวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื- นที� และผูใ้ดมา
ทําบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ําการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ�งทําใหผู้ค้นเกิดความเชื�อว่าการมา
ทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งนี-  จะทาํใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่
ทรงเครื�องจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวที�มีความงดงาม และนมสัการ
พระอุปคุต ที�ชาวพม่ามีความเชื�อว่าจะบันดาลใหมี้กินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับ
กรุงยา่งกุง้  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบู 
จากนั-นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ- ง ณ ตลาดสกอ๊ต (SCOTT MARKET) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ- นโดย
ชาวสกอ๊ตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่าย
ในตลาดแห่งนี- มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกั
จากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื- อผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื- อสิ- นคา้หรืออญัมณีที�มีราคาสูง

วนัที�สอง ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางนํ5าเยเลพญา-ชอ้ปปิ5 งตลาดสกอ๊ต-วดัเอ็งดอยา-วดับารมี 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั-ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot 
Market) ปิดทุกวนัจนัทร ์และช่วงเทศกาลปีใหม ่/ วนัสงกรานต)์ 
นําท่านเดินทางไปยงั วัดเอ็งดอยา (EANG DOR YA TEMPLE) วดัแห่งนี- ทีชื�อเสียงอย่างมาก ในการขอพร 
เกี�ยวกบัเรื�องอสงัหาริมทรพัย ์เช่น ใครที�ตอ้งการ ซื- อ-ขาย บา้น, ที�ดิน หรือลงทุนทาํธุรกิจ ก็มกัจะเดินทาง
มาขอพรที�วดัแห่งนี- เป็นจาํนวนมาก ดา้นประตูทางเขา้ของวดัจะติดป้ายไว ้สาํหรบัคนที�เคยมาขอแลว้ไดจ้ริง 

 

จากนั- นนําท่านเดินทางสู่  วัดบารมี  (PARAME MONASTERY) เพื�อไปกราบสักการะพระเกศาของ
พระพุทธเจา้ ที�เชื�อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนั-นเมื�อนํามาวางบนจานแกว้จะสามารถ
เคลื�อนไหวได ้อีกทั-งวดันี- ยงัไดถื้อว่าเป็นที�ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้ากที�สุด
ดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ 

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

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

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั pวดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิqในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า ) เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-* ทา่น) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 

พกัเดียวเพิ�ม 

,-,� ม.ค. )* ),��� บาท ,�,, บาท 
,(-,) ม.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 

�-* ม.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 

�-�, ม.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
�)-�6 ม.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
,�-, ก.พ. )* ),��� บาท ,�,, บาท 
)-6 ก.พ. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
�*-�- ก.พ. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
,s-,� มี.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
(-) มี.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
��-�* มี.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
��-*, มี.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
,(-,) เม.ย. )* ),��� บาท ,�,, บาท 
�-�, เม.ย. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
�)-�6 เม.ย. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
,- พ.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
6-s พ.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
�--�( พ.ค. )* (,��� บาท ,�,, บาท 

*พ.ค.-,มิ.ย. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
,6-,s มิ.ย. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
--( มิ.ย. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
�-�� มิ.ย. )* (,��� บาท ,�,, บาท 
�s-�� มิ.ย. )* (,��� บาท ,�,, บาท 

 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

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

อตัรานี5 รวม 

� ค่าตั jวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
� ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัระดบั ( ดาว  คืน SHANGRI LA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

(พกัหอ้งละ *-= ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั � ท่านต่อหอ้งตอ้งชาํระค่าพกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�กาํหนด) 
� ค่าระวางนํ5าหนกักระเป๋าไม่เกิน , กิโลกรมัตอ่  ใบ // ถือขึ5 นเครื�อง 6 กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารกัษาพยาบาล AXX,XXX  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง E-FA ปี ในกรณีที�ผูเ้อา
ประกนัภัยอายุตํ �ากว่า E ปี หรือ ระหว่าง FA-ZA ปี คุม้ครอง AX % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภัย ทั-งนี-
ขึ- นอยูก่บัเงื�อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ ZA ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[
ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็น
พิษเท่านั-น**) 

อตัรานี5 ไม่รวม 

� ภาษีมลูค่าเพิ�ม F% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย =% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขับรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ,(,, บาทต่อลูกทัวร ์ ท่านต่อทริป

(ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าใชจ้่ายต่างๆอนัสืบเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คนเขา้เมืองและเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั-งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษัท 

� ค่าธรรมเนียมนํ5ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ5 นราคา 

 

เงื�อนไขการจองทวัร ์

� รายการทัวรนี์ ขอสงวนสิทธิ=ในการ ชําระค่าทัวรเ์ต็มจาํนวน ภายใน ? วันหลังจากไดท้ําการจอง 
มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ในการคืนเงินทั-งหมดในทุกกรณี ยกเวน้ใน กรณี
เจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�อง 
ยื�นเอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั-ง ทั-งนี-  อาจจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั-งหมด หรือ บางส่วน เพราะ 
จะขึ- นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็น
สาํคญั 

หมายเหต ุ

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์-  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่
อาจแกไ้ขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทวัรนี์- เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ[การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั-งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบั
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั-งนี- ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย
และพมา่ 

� สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื�อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในการรบัผิดชอบกรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยอนัสืบเนื�องมาจากการปิด
สนามบิน การยกเลิกเที�ยวบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที�ไม่ไดเ้กิดขึ- นจาก
ความผิดพลาดของทางบริษัท  

� ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆที�เกิดขึ- น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออื�นๆใดก็ตาม ในกรณีที�เกิด
เหตุจาํเป็นสุดวิสยัอนัสืบเนื�องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที�ยวบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน 
หรือเวลาบินใดๆก็ตามที�ไมไ่ดเ้กิดขึ- นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรับ จาํนวนผูเ้ดินทาง ( ท่านขึ5 นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้
จาํนวนผูเ้ดินทาง ,-( ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบั
กรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ�น ที�พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที�สนามบินพม่า และ จะคอย
บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํ �ากว่า , ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั5น 

� กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ5 าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร ์หากท่าน
ถูกปฎิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิqไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบ
ใดๆทั5งสิ5 น 
 

กรุณาอ่านเงื�อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที�ทา่นไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 
ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นยอมรบัในเงื�อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 


