
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ทัวรพมาดดีี!! 2 วนั 1 คืน  

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรยีม 

พระมหาเจดียชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 

 



 

 

 

 
 

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อนั

ศักดิ์สิทธิ์ 
              กําหนดการเดินทาง  สิงหาคม 61 – มีนาคม 62 

ตารางการเดนิทาง 

วันที่ 

1 

กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดียไจปุน-พระนอนช

เวตาเลียว-ยางกุง- 

พระมหาเจดียชเวดากอง 

L-D 

วันที่ 

2 

ยางกุง-สิเรยีม-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดส

กอต-พระนอนตาหวาน 
B-L 

                รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

05.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 3 ประตู 7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวย

ความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่  SL200 สายการบิน THAI 

LION AIR (SL)  

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทาน

พเิศษ !!!! ชาบบูฟุเฟต + กุงเผาหงสา 

แจกฟรทีกุทีน่ั่ง เสื้อยดืทวัรพมาดดี ี+ หนังสอืสวดมนต 

 

วนัแรก ดอนเมอืง-ยางกุง-หงสาฯ-พระธาตุมเุตา-เจดียไจปุน-พระนอนชเวตาเลียว- 

ยางกุง-พระมหาเจดยีชเวดากอง 



 

 

 

เดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวง

ที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยู

หางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1.45 ชม.)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา 

จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุ

เตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี 

พระเจดียองคนี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน 

เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ

ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปน

จุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ

สามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมา

เพ่ือเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) 

ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคนี้

เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยาง

กลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มี

จุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 

ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม

และไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และ

สถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ 

(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้น

ครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไว

ที่มุมหนึ่งขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับ

เจดียองคปจจุบัน  

จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน หรือ 

พระพุทธรูปสี่ทิศ เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูป



 

 

 

ปางมารวิชัยขนาดใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 

ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูป

เพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมา

นองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศ

ฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมี

การบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจาก

องคอืน่ๆ 

 จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว หรือ พระนอนยิ้ม

หวาน กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธ

ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.

2524 ซึ่ งเปนที่ เคารพนับถือของชาวพมาทั่ ว

ประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา 

อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก 

ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก 

อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก จากนั้นนําทุกทานเดินทาง

กลับเมืองยางกุง  

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ 

ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมือง

ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหา

เจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 

326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 

2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุม

อยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับ

ประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 5,548 

เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระ

เจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธา

ของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง

สรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้ง

หลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 



 

 

 

เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย 

จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล 

บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบ

องคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สี

สม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิ

ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน 

ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสราง

บารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค เจดียยังมีพระประจําวันเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระ

ประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

วนัเกดิ อาทติย จนัทร อังคาร พุธ 
พุธ

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศุกร เสาร 

สัตว

สัญลกัษณ 
ครุฑ เสือ สิงห 

ชางมี

งา 

ชางไมมี

งา 

หนูหาง

ยาว 

หนู

หาง

สั้น 

พญานาค 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต 

 นาํทานเขาสูทีพ่กั IBIS STYLE YANGON ระดบั 3 ดาวหรอื

เทยีบเทา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร 

โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 

1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่ง

เคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ 

ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระ

วดี  

จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะ

ตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนที่สักการะของชาวสิเรียม สรางโดย

เศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุงเรืองเมื่อประมาณพันกวาปมาแลว 

เชื่อกันวาตอนที่สรางเจดียเศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยา

ทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็ม

พื้ น ที่  และผู ใด มาทํ าบุ ญ บู รณ ะต อ เติ มองค เจดี ย  ข อให ทํ าการค า

เจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเชื่อวาการมาทําบุญกราบไหว 

วนัที่สอง ยางกุง-สิเรยีม-ยางกุง-เจดยีโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซบิ-ตลาดส

กอต- 

                  พระนอนเจาทตัจ-ีกรงุเทพฯ 

เฉพาะกรุปทีเ่ดนิทางวนัที ่

20-21 ส.ค. / 27-28 ส.ค. / 03-04 ก.ย. / 24-25 ก.ย. 

 พกัทีโ่รงแรมเรอื VINTAGE LUXURY HOTEL หรอื

เทยีบเทา 

 



 

 

 

ณ เจดียแหงนี้ จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานไดนมัสการ

พระพุทธรูปเกาแกทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปด

ทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความ

เชื่อวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับ

กรุงยางกุง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน  ซึ่ งบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามา

เมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูก

ระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึง

พบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระ

บรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง 

เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษา

บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่

ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระ

เจดีย  

นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและ

ชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู

คุมครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพมา โดยเทพที่

จะถูกจัดวาเปน "นัต" นั้น มักจะเปนคนที่เคยสรางความดี 

หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุ

รายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความ

หวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคน

เบื้องหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได จึงกลายเปนนัต

ที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

เชน พระเจดียองคสําคัญ  

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ

ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ให

เอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 



 

 

 

ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผาก

ไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อทิังพะลัง 

เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง 

วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
 

นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนาม

วา  

“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา

ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกิน

เนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา

นานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การ

บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา 

สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคม

ของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลาย

หลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลาย

ชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญ

กับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี 

หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณี

ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงให

ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปน

พระพุทธไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความ

สูงถึง 6 ชั้น  ยาวกวา 70 เมตร ใชโครง

เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น 

สรางขึ้นเมื่อป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระ

นอนที่มีขนาดใหญและงดงามที่สุดในพมา 



 

 

 

ดวยพระพักตรที่ งดงามเปอนยิ้ม ดวงตาทําจากลูกแกวที่สั่ งผลิตจาก

ตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟาและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จน

ถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลาย

ธรรมจักร ตรงกลางฝาพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดง

ถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหว

สมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลปที่มีความ

งดงามทรงคุณคา  

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR 

(SL)  

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

 

หนงัสอืเดนิทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง 

และมหีนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

ในกรณทีีผู่โดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวาง

ประเทศ 

ทีเ่กี่ยวของกบัวนัเดนิทางทีท่านไดทาํการจองไวกบัทางบรษิทัฯ 

กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชาํระเงนิคาตัว๋ดงักลาว 

ถาเกดิขอผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ ี

 

 



 

 

 

อตัราคาบรกิาร 

วันเดนิทาง 

ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเดก็เสรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเดก็ไมเสรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเดยีวเพิม่ 

เดือนสงิหาคม 2561 

09-10 ส.ค. 61 5,999 บาท 1,900 บาท 

20-21 ส.ค. 61 

27-28 ส.ค. 61 

พักโรงแรมเรือ 

VINTAGE 

5,899 บาท 1,900 บาท 

เดือนกนัยายน 2561 

03-04 ก.ย. 61 

10-11 ก.ย. 61 

24-25 ก.ย. 61 

พักโรงแรมเรือ 

VINTAGE 

5,899 บาท 1,900 บาท 

เดือนตลุาคม 2561 

01-02 ต.ค. 61 

04-05 ต.ค. 61 

08-09 ต.ค. 61 

25-26 ต.ค. 61 

29-30 ต.ค. 61 

5,999 บาท 1,900 บาท 

เดือนพฤศจกิายน 2561 

จนัทร-องัคาร 

05-06 พ.ย. 61 

12-13 พ.ย. 61 

5,999 บาท 1,900 บาท 



 

 

 

19-20 พ.ย. 61 

26-27 พ.ย.61 

พฤหสับด-ีศกุร 

01-02 พ.ย. 61 

08-09 พ.ย. 61 

15-16 พ.ย. 61 

22-23 พ.ย. 61 

29-30 พ.ย. 61 

6,388 บาท 1,900 บาท 

เดือนธนัวาคม 2561 

03-04 ธ.ค. 61 5,999 บาท 1,900 บาท 

10-11 ธ.ค. 61 6,999 บาท 1,900 บาท 

จนัทร-องัคาร 

17-18 ธ.ค. 61 

24-25 ธ.ค. 61 

5,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

13-14 ธ.ค. 61 

20-21 ธ.ค. 61 

6,388 บาท 1,900 บาท 

27-28 ธ.ค. 61 7,188 บาท 1,900 บาท 

เดือนมกราคม 2562 

จนัทร-องัคาร 

07-08 ม.ค. 62 

14-15 ม.ค. 62 

21-22 ม.ค. 62 

28-29 ม.ค. 62 

5,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

03-04 ม.ค. 62 

10-11 ม.ค. 62 

17-18 ม.ค. 62 

6,388 บาท 1,900 บาท 



 

 

 

24-25 ม.ค. 62 

31ม.ค.-01ก.พ. 

62 

เดือนกุมภาพนัธ 2562 

จนัทร-องัคาร 

11-12 ก.พ. 62 

25-26 ก.พ. 62 

5,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

14-15 ก.พ. 62 

21-22 ก.พ. 62 

28ก.พ.-01ม.ีค. 

62 

6,388 บาท 1,900 บาท 

เดือนมนีาคม 2562 

จนัทร-องัคาร 

04-05 มี.ค. 62 

11-12 มี.ค. 62 

5,999 บาท 1,900 บาท 

18-19 มี.ค. 62 

25-26 มี.ค. 62 
5,999 บาท 1,900 บาท 

พฤหสับด-ีศกุร 

07-08 มี.ค. 62 

14-15 มี.ค. 62 

21-22 มี.ค. 62 

28-29 มี.ค. 62 

6,388 บาท 1,900 บาท 

 

ราคาไมรวมทปิมคัคุเทศกทองถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา

ทวัรจากเมอืงไทย 



 

 

 

1,500 บาทตอลกูทวัร 1 ทานตอทรปิ(ชาํระทีส่นามบิน

กอนการเดนิทาง) 
 

อตัรานีร้วม 
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ –  ยางกุง –  กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI 

LION AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน  
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวน

เงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ

ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 

คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวน

ในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) 

วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปน

พิษเทาน้ัน**) 

อตัรานีไ้มรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร 

ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,500 บาทตอ

ลูกทัวร 1 ทานตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 



 

 

 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงือ่นไขการจองทวัร 

 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วัน

หลังจากไดทําการจอง มิฉะนัน้ถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ 

กรณยีกเลกิ 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม

สามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุก

กรณี 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่ง
ไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปน
สําคัญ 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย

หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ

ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ 

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน

เงื่อนไขตางๆ 



 

 

 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคน

เขาเมืองประเทศไทยและพมา 

 สํ าหรับ  ผู โดยสาร ที่ ไม ได ถื อ  PASSPORT ไท ย ห รือ  PASSPORT ต างด าว 

ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง 

ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย

ปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางได

แนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนา

ทัวรจากเมอืงไทยไปกบักรุปดวยแตจะม ีไกดทองถิน่ ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอย

รับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปน

อยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 
 

 

 

 


