
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRO…JAI JAI... 

ราคาเริ่มตน 9,999 บาท 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรยีม-พระธาตอุินทรแขวน 

BY THAI LION AIR 
 



 

 

 

 

 

 
กําหนดการเดนิทาง สงิหาคม - กนัยายน 2561 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วันที่หนึ่ง ดอนเมือง-ยางกุง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระ

ธาตุอินทรแขวน  

05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 3 ระหวางประตู 7-8 สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมี

ตารางการเดนิทาง 

วันที่ 

1 
ดอนเมือง – ยางกุง – หงสาฯ –  พระธาตุมุเตา –  พระราชวัง

บุเรงนอง –   

พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

L-D 

วันที่ 

2 
พระธาตุอินทรแชวน - หงสาฯ –  วัดไจคะวาย - พระนอนช

เวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) –  เจดียไจปุน –  ยางกุง –  

ตลาดสกอต –  พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-

D 

วันที่ 

3 

ยางกุง - สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง – เจดียโบ

ตาทาวน –  เทพทันใจ –  เทพกระซิบ –  พระนอนเจาทัตจี 

(พระนอนตาหวาน) –  วัดพระหินออน –  กรุงเทพฯ 

B-L 

พิเศษ !! กุงเผาหงสา 

  อิม่อรอยกบัชาบรูอยเมน ูยกทะเลมาใหคณุ  

จดัไมอั้น หรรษากบัหมอสวนตวันวัเนยีสดุสดุ 

 

แจกฟร!ี! องคเทพทนัใจจาํลองเสรมิบารม ี(แบบหอยคอ) 



 

 

เจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION 

AIR (SL)  

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทาน

เดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่

เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหาง

จากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชม.)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  

จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดด

เดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความ

โดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหา

บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทาน

นมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา

เปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ ให

ทานนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปน

สิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง

ยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ 

เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญได

อยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร 

มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 

ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม

และไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่

แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตาม

พระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย 

นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหนึ่งของ



 

 

องคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองค

ปจจุบัน  

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตร

ของไทย คือ บริเวณที่เคยเปนพระราชวังของ

พระเจาบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แต

ไดถูกทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูใน

สมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 จาก

ซ าก ป รั ก หั ก พั งที่ ยั งห ล ง เห ลื อ อ ยู  ทํ าใ ห

สันนิษฐานไดวาโบราณ สถานแหงนี้ เปนที่

ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ 

และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แต

ปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูก

สรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจาก

พงศาวดาร จากนั้นนําทานเดินทางตอสู 

เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะ

ขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระ

นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา

ไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดย

สุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปน

ทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุ

รกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนนั้นจึง

ขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 

ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป เพ่ือทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหก

ลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุ

อินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสูยอดเขา 

จากนั้นทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตาม

อัธยาศัย  

นําชม เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน  หรือ กอนหินทอง ซึ่งถือเปน

หนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบน

กอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผาแตชาวพมามักยืนกรานวา



 

 

ไมมีทางตกเพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอม

ทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุ

ประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปนพระธาตุปเกิด

ของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเชื่อวาถาผูใดไดมา

นมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญ 

พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถนั่งสมาธิ

หรือสวดมนตไดตลอดคืน สําหรับทานที่ตองการนมัสการกลางแจงเปน

เวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจทีโยควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือ

กั น ล ม ห รื อ ผ า ห ม  ผ า พั น ค อ  แ ล ะ เ บ า ะ ร อ ง นั่ ง  

(พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไป

ปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และ

ฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปด

ทององคพระธาตุอินทรแขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนํา

ติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบก

สัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 

30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเขาสูที่พัก ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE 

LAY HOTEL  

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน –  หงสาฯ –  วัดไจคะวาย –  พระนอนชเวตา

เลียว –  เจดียไจปุน –  ยางกุง –  ตลาดสกอต –  พระมหาเจดียชเวดา

กอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทร

แขวน (กิจกรรมนี้ไมบังคับ)สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมี

รานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 

300-500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย ** 

นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูน

แคมป เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศนําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะ

วาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป 

อีกทั้ งวัดนี้ยัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของ

พระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถ

นําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได หากทาน

ใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  

จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 

ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุด

ของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือก

มากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผา

พมา ของท่ีระลึกตางๆ ในราคาถูก  

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตร

ไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่อุทิศตนแด

พุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และ

ไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมา

นองสาวคนสุดทองกลับพบรักกับชายหนุมและ

แตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทอง

พังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคนี้จะมี



 

 

ลักษณะแตกตางจากองคอืน่ๆ จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง ให

ทานอิสระชอปปง ณ ตลาดโบโจกอองซาน หรือ ตลาดสกอต เปนตลาด

เกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของ

อังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาด

แหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา

ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทา

นาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน

ดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต

ปดทุกวันจันทร) 

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะ

เกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมือง

ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่

ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สราง

โดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหา

เจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 

กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณี

ล้ําคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบน

ยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรง

ศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทาง

ขึ้ น ทั้ งสี่ ทิ ศ จะมี วิห ารโถ งสร างด วย เค รื่ อ งไม ห ลั งค าท รงป ราสาท

ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับ

ใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหว

บูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุด

พนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และ

บางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับ

บนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สี

เหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเว

ดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนํา

ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน

เพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวัน



 

 

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระ

ประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET SHABU 

 นาํทานเขาสูทีพ่กั SKY STAR HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา 

 

 

 

 

 
 

วันที่สาม ยางกุง –  สิเรียม –  เจดียกลางน้ําเยเลพญา –  ยางกุง –  เจดียโบตา

ทาวน –  เทพทันใจ –   

                   เทพกระซิบ –  พระนอนเจาทัตจี –  วัดพระหินออน –  ดอนเมือง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียมอยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร 

โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของ

เมื อ ง ที่ ซึ่ ง เค ย เป น เมื อ ง ท า ข อ ง

โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริม

แมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระ

วดี  จากนั้ นชมความสวยงามของ 

วนัเกดิ อาทติย จนัทร องัคาร พธุ พธุ

กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร เสาร 

สตัว

สญัลกัษณ 

ครฑุ เสือ สงิห ชางมี

งา 

ชางไมมี

งา 

หนหูาง

ยาว 

หนหูาง

สัน้ 

พญานาค 

เฉพาะกรุปที่เดินทางวันที ่03-05 ส.ค. / 31 ส.ค.-02 ก.ย. / 

28-30 ก.ย. 61 

พักโรงแรมระดับ 3 ดาว IBIS STYLE HOTEL หรอืเทยีบเทา 



 

 

เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะต้ังตระหงานอยูบนเกาะกลาง

น้ํา ซึ่งเชื่อกันวาเปนสถานที่ศํกดิ์น้ําทวมไมถึงองคพระเจดีย เปนที่สักการะ

ของชาวสิเรียมซึ่งนิยมมากราบไหวขอพรเรื่องธุรกิจการคาการขายให

เจริญกาวหนา จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูยางกุง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 

เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึง

พบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2

องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึก

ดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต 

ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสัน

งดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  

นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบ

โบยี ) เพื่ อขอสิ่ งใดแลวสมตามความปราถนาก็ให เอาดอกไม  ผลไม 

โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท 

หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 

1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี 

แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝงถนน สักการะ 

เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา

ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกิน

เนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา

นานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หาม

คนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก 

ดอกไม และผลไม  

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอน

ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 

16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา มีขน

ตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้น

นําทานนมัสการ พระหินออน ที่ใหญที่สุดในประเทศพมา แกะสลักโดย



 

 

ชางฝมือชาวมัณฑะเลย ซึ่งแกะสลักมาจากหินออนกอนใหญทั้งกอน มี

น้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน  

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR 

(SL) 

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

หนงัสอืเดนิทางตองมีอายเุหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน 

นบัจากวันเดนิทาง 

และมหีนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ  

ที่เกีย่วของกับวนัเดนิทางที่ทานไดทําการจองไวกบัทางบรษิทัฯ  

กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงนิคาตัว๋ดงักลาว  

ถาเกดิขอผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทกุกรณ ี

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเดก็เสริม

เตียง 

(พกักับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเดก็ไมเสริม

เตยีง 

(พกักับผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

03-05 ส.ค. 

61 

พักโรงแรม 3 

ดาว 

เปดปกกิง่+กุง

มังกร 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 

04-06 ส.ค. 

61 
9,999 บาท 

2,900 

บาท 

12-14 ส.ค. 

61 

10,999 บาท 2,900 

บาท 

17-19 ส.ค. 

61 

18-20 ส.ค. 

61 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 

24-26 ส.ค. 

61 

25-27 ส.ค. 

61 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 

31ส.ค.-02

ก.ย. 

พักโรงแรม 3 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 



 

 

ดาว 

เปดปกกิง่+กุง

มังกร 

01-03 ก.ย. 

61 

07-09 ก.ย. 

61 

08-10 ก.ย. 

61 

14-16 ก.ย. 

61 

15-17 ก.ย. 

61 

21-23 ก.ย. 

61 

22-24 ก.ย. 

61 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 

28-30 ก.ย. 

61 

พักโรงแรม 3 

ดาว 

เปดปกกิง่+กุง

มังกร 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 

29ก.ย.-01

ต.ค. 
9,999 บาท 

2,900 

บาท 
 



 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง 2,900 บาท 
** 

*** ราคายงัไมรวมคาทปิ มคัคุเทศกทองถิน่/คนขบัรถ 

หวัหนาทวัรจากเมอืงไทย 600 บาท *** 

 

 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ –  ยางกุง –  กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR 

(SL) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พัก จํานวน 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม 

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

 คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 

 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ 

 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-

75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ

จํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย

อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ 

(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น** 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทานตอทริป  

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 



 

 

 คาอาหารและเครือ่งดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคา

มัดจําแลวเทานั้น 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

 

 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา

ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการบิน

เปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี

 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนที่ไดชําระมา 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน

ในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง

ประเทศไทยและพมา 

เงือ่นไขการจองทวัร 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

หมายเหต ุ



 

 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง

รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม

รับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจาก

ประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป(มีหัวหนาทัวรเดินทาง

ไปกับกรุป) แตในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทางบริษัทยืนยันการ

เดินทางแตจะไมมหีวัหนาทวัรเดนิทางไปกบักรุปดวย โดยจะมเีจาหนาทีจ่ากทางบรษิทัคอยอํานวย

ความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมไีกดทองถิ่น ที่พูด

ภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่

ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุป

นั้น โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแกทาน หรือทานสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


