
  

 

ทวัรพ์ม่า 2 วนั 1 คืน ไหวพ้ระ 9 วดั 
สรา้งบุญ เสริมบารมี สมหวงัดัง่ใจปราถนา 

 

กาํหนดการเดินทาง    พฤษภาคม-พฤศจกิายน 62 
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เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 
L-D 

วนัท่ี 2 
ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน้ําเยเลพญา-ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต-วดัเอ็งดอยา-วดับารมี- 
สนามบิน 

B-L 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

 
 

 

 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เจดียก์าบาเอ (Kaba Aye 

Pagoda) เจดียท์รงกลมท่ีมีความสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลางเท่ากนั (34 เมตร) สรา้งข้ึนเมื่อปีพ.ศ.2493-2495 

ในสมยันายกฯ อนุู (นายกรฐัมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีในการชาํระพระไตรปิฏกครั้งท่ี 6 

ในช่วงปีพ.ศ.2497-2499 ปัจจุบนัเป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจา้ พระธาตุของพระโมคคลัลา 

วนัแรก ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียก์าบาเอ-พระพทุธรูปงาทตัจ-ีพระนอนเจา๊ทตัจ-ีเจดียซู์เล- 

เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

 



  

 

(พระอคัรสาวกเบื้ องซา้ย) และ พระสารีบุตร (พระอคัรสาวกเบื้ องขวา) โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย 

อยู่ในหอ้งจาํลองเหมือนถํ้าสตัตบรรณคูหาเมืองราชคฤห ์ประเทศอินเดีย ท่านใดไดก้ราบไหวพ้ระธาตุทั้งสาม 

ทั้งชีวิตท่านน้ันจะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมีโชคดี นอกจากน้ันภายในเจดียย์งัมีพระมหามุนีจาํลองอีกดว้ย 

จากน้ันนําท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มี

ความสงูประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย ์เคร่ือง

ทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จาํลอง

แบบมาจากพระพุทธรปูทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ี

มีความสงูถึง 6 ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งข้ึนเมื่อปี 1907 

ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม ดวงตาทาํจาก

ลกูแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาํใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระ

นามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ย

รปูมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริง

และตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เจดียซู์เล (Sule Pagoda) ตามตาํนานถูกสรา้งข้ึนก่อนท่ีพระเจดียช์เวดากองประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ เป็น

เจดียท์รงแปดเหล่ียม ท่ีมีความสงูประมาณ 46 เมตร ตั้งอยูใ่จกลางกรุงยา่งกุง้ เพื่ออุทิศใหก้บัซเูล่นัต ซ่ึงเป็น 1 

ใน 4 ผีนัตจาํนวน 37 ตน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํนานของพระมหาเจดียช์เวดากอง ท่ีประชาชนชาวพม่านับถือและ

ใหค้วามเคารพบูชา ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไว ้และท่ีเจดียแ์ห่งน้ีเป็นท่ี



  

 

ประดิษฐานองคเ์ทพทันใจองคโ์ตท่ีสุดเปรียบเสมือนหวัหน้าเทพทันใจทั้งหมดในพม่า ซ่ึงชาวพม่านับถือมาก

ท่ีสุด และเช่ือกนัวา่เมื่อขอพรกบัท่าน ท่านจะประทานพรใหร้วดเร็วทนัใจ  

 

นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ได้

นํามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองคาํ

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรปูทอง เงิน สาํริด 700องค ์และจารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนั

งดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ นําท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพ

เจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อ

ของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น "นัต" น้ัน มกัจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ 

และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง ทาํใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และ

ยงัคงผกูพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ทาํใหไ้มอ่าจไปเกิดใหมไ่ด ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือ

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั  

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่

มือของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะ

กบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

คาํบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานทัโป๊ะโป๊ะจโีปตะถ่องสิทธิมตัถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนงั พุทธงั 

ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 



  

 

นําท่านขา้มฝัง่ถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของ

พญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็น

นัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนได้

ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้ นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมือง

ดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) แห่งลุ่มน้ําอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุ

กวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสงูถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอ

กะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรมั 

ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอด

องคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของพุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางข้ึน

ทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายใน

ประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้



  

 

บชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้ง

นัง่ทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบา้งเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสง

ของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง , สีน้ํา

เงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนอง

มาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด

ประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิร ิ

มงคลแก่ชีวิต) 
 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร 

  นาํทา่นเขา้พกัที่  IBIS HOTEL ระดบั 3 ดาว 

 
 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

วนัที่สอง ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางนํ้าเยเลพญา-ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต-วดัเอ็งดอยา-วดับารมี 

  



  

 

ริมแมน้ํ่ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแมน้ํ่าอิระวดี  

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง

น้ําเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักวา่ปี

มาแลว้ เชื่อกนัวา่ตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้าํการอธิษฐานขอใหน้ํ้าอยา่ท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมา

กราบไหวจ้าํนวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื้ นท่ี และผูใ้ดมาทาํบุญบรูณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้าํการคา้

เจริญกา้วหน้าทุกคน ซ่ึงทาํใหผู้ค้นเกิดความเช่ือว่าการมาทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะทาํใหก้ารคา้การ

ขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกั

ปิดทองคาํทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อวา่จะบนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่

ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบู 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงั

เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจําหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย 

ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร ์

นําท่านเดินทางไปยงั วดัเอ็งดอยา วดัแห่งน้ีทีช่ือเสียงอยา่งมาก ในการขอพร เก่ียวกบัเร่ืองอสงัหาริมทรพัย ์ 

เช่น ใครท่ีตอ้งการ ซ้ือ-ขาย บา้น, ท่ีดิน หรือลงทุนทาํธุรกิจ ก็มกัจะเดินทางมาขอพรท่ีวดัแห่งน้ีเป็นจาํนวน

มาก ดา้นประตทูางเขา้ของวดัจะติดป้ายไว ้สาํหรบัคนท่ีเคยมาขอแลว้ไดจ้ริง 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อไปกราบสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง 

ดว้ยองค์พระเกศาธาตุน้ันเมื่อนํามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคล่ือนไหวได้ อีกทั้งวดัน้ียังไดถื้อว่าเป็นท่ี

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ 

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
 



  

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

08-09 พ.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

12-13 พ.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

13-14 พ.ค. 62 

15-16 พ.ค. 62 

22-23 พ.ค. 62 

 

6,299 บาท 1,900 บาท 

26-27 พ.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

27-28 พ.ค. 62 

29-30 พ.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

02-03 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

03-04 มิ.ย. 62 

05-06 มิ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

09-10 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

10-11 มิ.ย. 62 

12-13 มิ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

16-17 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

17-18 มิ.ย. 62 

19-20 มิ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

23-24 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

24-25 มิ.ย. 62 

26-27 มิ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

30 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

01-02 ก.ค. 62 

03-04 ก.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

07-08 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

08-09 ก.ค. 62 

10-11 ก.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 



  

 

14-15 ก.ค. 62 

15-16 ก.ค. 62 
7,799 บาท 1,900 บาท 

21-22 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

22-23 ก.ค. 62 

24-25 ก.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

28-29 ก.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 

29-30 ก.ค. 62 7,799 บาท 1,900 บาท 

31 ก.ค.-01 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

04-05 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

05-06 ส.ค. 62 

07-08 ส.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

11-12 ส.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 

12-13 ส.ค. 62 7,799 บาท 1,900 บาท 

14-15 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

18-19 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

19-20 ส.ค. 62 

21-22 ส.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

25-26 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

26-27 ส.ค. 62 

28-29 ส.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

01-02 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

02-03 ก.ย. 62 

04-05 ก.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

08-09 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

09-10 ก.ย. 62 

11-12 ก.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

15-16 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

16-17 ก.ย. 62 

18-19 ก.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 



  

 

22-23 ก.ย. 62 

23-24 ก.ย. 62 

25-26 ก.ย. 62 

6,777 บาท 1,900 บาท 

6,299 บาท 1,900 บาท 

29-30 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

30 ก.ย.-01 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

02-03 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

06-07 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

07-08 ต.ค. 62 

09-10 ต.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

14-15 ต.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 

16-17 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

20-21 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

21-22 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท 

23-24 ต.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท 

27-28 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

28-29 ต.ค. 62 

30-31 ต.ค. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

03-04 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

04-05 พ.ย. 62 

06-07 พ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

10-11 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

11-12 พ.ย. 62 

13-14 พ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

17-18 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

18-19 พ.ย. 62 

20-21 พ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

24-25 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท 

25-26 พ.ย. 62 

27-28 พ.ย. 62 
6,299 บาท 1,900 บาท 

 

 



  

 

ราคาไม่รวมทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว 1 คืน  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติ เหตุ จะคุม้ครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กว่า 6 ปี 

หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู ้

เอาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้ง

ระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 รายการทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่ามดัจ าทัวรท่์านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากได้

ท าการจอง มิฉะนัน้ถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

 ช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 14 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ ถา้ท่านท าการจองก่อนการเดินทาง 14 วันขอสงานสิทธ์ิเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนภายใน 2 

วัน หลังจากท่ีท่านไดท้ าการจอง  

 

 



  

 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริ ษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ ไทย

ปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ทา่นข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 10-15 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทย

ไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แต่ถา้

ต ํา่กว่า 10 ทา่น ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 


