
#11940 ทัวรพมา ยางกุง 2 วัน 1 คืน พระมหาเจดียชเวดาก
อง ไหวขอพรเทพทันใจ บิน PG
ทัวรพมา ยางกุง เจดียกาบาเอ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย เทพ
กระซิบ วัดบารมี ชอปปงตลาดสก็อต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียกาบาเอ -
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - เจดียมหาวิชยะ - เจดียชเวดากอง   

BEST
WESTERN
GREEN
HILL หรือ
เทียบเทา

2 เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) - วัดพระบารมี -
ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

17 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

24 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

31 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿1,500

8 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

15 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

22 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

29 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

5 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

12 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

19 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

26 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

2 ส.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

11 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿1,500

16 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

23 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

30 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

6 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

13 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500



20 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500

27 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿1,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดียกาบาเอ - พระพุทธไสยาสน
เจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - เจดียมหาวิชยะ - พระมหาเจดียชเว
ดากอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. พรอมกันณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดยมีเจาหนาท่ีคอย
ใหการตอนรับ

08.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG701 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง)

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง)

นําทานสักการะ พระเจดียกาบาเอ เป็นเจดียทรงกลมมีทางเขาท้ังหมดหาดาน ทุกดานจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐาน
ทักษิณ มีพระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆอีก 28 องคแทนอดีตสาวกของพระพุทธเจาท้ัง 28 องค สรางโดยนายอูนุนายกคน
แรกของพมาเพ่ือใชเป็นสถานท่ีสังคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียองคน้ี เพ่ือใหเกิดการสราง
สันติภาพขึ้นในโลก ภายในองคพระเจดียบรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันตสาวกองคสําคัญสององคมีพระพุทธรูปองคพระประธาน
ท่ีอยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธิม์ีน้ําหนักกวา 500 กิโลกรัม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว)

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุด
ของประเทศพมา ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละ
องคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซ่ึงแตกตางกับ
ศิลปะของไทย

นําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี ซ่ึงมีพระพุทธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธ
รูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเป็นโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเป็นไมสัก
แกะสลักท้ังหมด และสลักป็นลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย)

จากนั้นนมัสการ มหาวิชยเจดีย อยูติดกับเจดียชเวดากองทางทิศใต ถูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองวา มี
พระเกศาธาตุอีกสองเสน ภายในเจดียมีหองโถงท่ีใหญมาก เพดานเป็นทองฟา ผนังรอบๆเป็นภาพตนโพธิ ์มีภาพพุทธประวัติของ
พระพุทธเจา ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค จึงทําใหท่ีมหาเจดียแหงน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมือง และนักเท่ียวมาสักกา
ระกราบไหวบูชากันอยางเนืองแนน

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็นเจดียทองคําท่ีงดงาม ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลาง
เมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มีทองคําโอบหุมอยูน้ํา
หนักถึง 1,100 กิโลกรัม วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บ
อยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซ่ึงมีท้ัง
ผูคนชาวพมา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเทา (ระดับ 4 ดาว)

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

หงสาวดี

เจดียกาบาเอ

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียทรงกลม ซ่ึงมีทางเขาท้ังหมดหาดาน ท่ีนายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางขึ้น
เพ่ือใชเป็นสถานท่ีชําระพระไตรปิฎก เป็นท่ีแปลกตาอีกแหงหน่ึง และมีความสวยงามเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา หมายถึง โลกแหงสันติสุข เจดีย
แหงน้ีเป็นท่ีรําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆระดับโลก ครั้งท่ี 6 เพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแก
ชาวโลกของพุทธศาสนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู กุงแมน้ํายางคนละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียงาทัตจี

 บาย

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดียน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของเจดียน้ี
คือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวย
แปลกดูอลังการ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด
และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะมาด
อวเม๊ียะ - วัดพระบารมี - ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต -
ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เจดียมหาวิชยะ

เจดียชเวดากอง

เป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีมักถูกละเลยเพราะตั้งอยูแคขางๆ เจดียชเวดากอง เป็นเจดียท่ีถือไดวามี
ความสวยงามมากทีเดียว ในองคเจดียมีภาพวาดของ 12 ราศี หรือคลายๆกับทองฟาจําลอง
บานเรา

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดีย
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน ซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวน น้ีและทรงนํา
พระเกศธาตุไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุไดอยางใกลชิด นอกจากน้ียังมีสิ่งท่ีนาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวา
มือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามย่ิงนัก

ดานซายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยท่ีเชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจจากนั้นนําทาน

นําทานสักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเมีย๊ะ” ตามตํานานกลาววา นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชานั้น
จะตองกระซิบขอพรท่ีขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว กลวยนากท่ีเขาจัดไวเป็นชุดแลว นอกจากน้ียังนิยมบูชาดวยน้ํานม และ
ขาวตอก รวมท้ังดอกไม ซ่ึงมักจะเป็นดอกมหาหงส ท่ีคนพมานิยมใชบูชาพระกันท่ัวไป

นําทานเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว
จะสามารถเคล่ือนไหวได และท่ีวัดยังเป็นท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอรหันตอีกดวย



บาย

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ีตลาด “สกอตมารเก็ต” ซ่ึงสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษให
ทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลักพระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทา
นาคา ผาปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา ***ตลาดสก็อตจะปิดชวง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลง) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยังหางสรรพสินคาของยางกุงแทน**

ค่ํา

18.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG704 (มีบริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง)

20.15 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

วัดพระบารมี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอน
องคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ตั้งใจไว

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั้น เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

เป็นวัดท่ีเก็บพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได อีกท้ังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากท่ีสุดดวย ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ ตลาดสก็อตจะปิดชวง 10-20 เม.ย. ของทุกปี (เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไปยังหาง
สรรพสินคาของยางกุงแทน

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ

คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน
ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีท่ีไมสามารถเดินทาง
ได

กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคาทัวร บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

2.การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [บางกอกแอรเวย 20 กิโลกรัม / มาเลเซียแอรไลน / สิงคโปรแอรไลน 30 กิโลกรัม /
นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุม
เรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%



อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย

ตามแตทานจะเห็นสมควร

ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ทาน 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายเต็มจํานวน

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีท่ีไมสามารถเดิน
ทางได

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


