
#12189 ทัวรพมา ยางกุง สิเรียม 2 วัน 1 คืน เจดียเยเลพญา
สักการะพระมหาเจดียชเวดากอง บิน SL
ทัวรพมา ยางกุง สิเรียม เจดียไจเขา พระเจดียเยเลพญา เจดียโบตาทาวน ขอพร
พระเทพทันใจและเทพกระซิบ เจดียสุเล พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียกาบาเอ รวม
ทําพิธีครอบเศียรดวยพระบรมสารีริกธาตุ เจดียไจกะสาน เจดียเองตอหยา เจดีย
เมียตซอนินเนือง ตลาดสกอต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - เจดียไจเขา - สิเรียม - เจ
ดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี ๊
ยะ) - เจดียสุเหล - เจดียชเวดากอง

  

PARK
ROYALYANGON
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 เจดียกาบาเอ - เจดียไจกะสาน - เจดียเองตอหยา - เจดียเมียตซอนินเนือง - ตลาดโบ
โออองซาน (ตลาดสกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย.
63

฿6,900 ฿6,900 ฿5,900 ฿2,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - เจดียไจ
เขา - สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ
(นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - เจดียสุเหล - พระ
มหาเจดียชเวดากอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร ประตู 6 Thai Lion
Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

07.35 น./06.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยเท่ียวบิน SL200

08.25 น./07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลา
ทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปล่ียนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45 น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35 น.

จากนั้นนําทานแวะสักการะ ๑.เจดียไจเขา(Kyaik Khauk Pagoda) ซ่ึงเป็นเจดียท่ีเกาแกอีกแหงหน่ึงของพมาถือเป็นเจดีย
คูบานคูเมืองสิเรียม

จากนั้นเดินทางสู เมืองสิเรียม (Thanlyin)

นําทานน่ังเรือแจว ชม ๒.พระเจดียเยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ํา
อายุนับพันปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นํา
ทานไหวสักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพมาสามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตัว ขนาดใหญนับ
รอยๆ ตัวท่ีวายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผลเหนือผิวน้ํา

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับยางกุง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม ๓.เจดียโบตาทาวน เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม
สําหรับฝึกสมาธิ

หลายจุดในองคพระเจดียนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

จากนั้นนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบ นามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตามตํานานกลาววานางเป็น
ธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาว
พมาเคารพกราบไหวกันมานาน

จากนั้นนําทานเขาชม ๔.เจดียสุเล(Sule Pagoda) เป็นเจดียทรงแปดเหล่ียม สีเหลืองทองอราม ภายในองคเจดียบรรจุเสน
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาเอาไวณ เจดียแหงน้ี ยังมีเทพทันใจองคท่ีโตท่ีสุด ท่ีชาวพมานับถือมากท่ีสุด

ค่ํา

นําทานชมและนมัสการ ๕.พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagod) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาปี มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา สถานท่ีแหงน้ีมี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทาน
สามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน

19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟต เต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ สารพัดหนาในเครือโออิชิ

จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5*

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

เจดียไจเขา

สิเรียม

เจดียเยเลพญา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นสนามบินท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

ท่ีน่ีเป็นเจดียท่ีเกาแกอีกแหงหน่ึงของพมาถือเป็นเจดียคูบานคูเมืองสิเรียม ท้ังสี่ทิศรอบตัว
เจดียจะมีพระพุทธรูปใหสักการะ ภายในวัดน้ีทานสามารถขอพรเทพทันใจไจเขา ใครอยาก
มีงาน เงิน หนาท่ีการงานดีก็มาขอพรท่ีองคเทพน้ีได

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง ซ่ึงในอดีตเมืองน้ีเป็น
เมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกล่ันน้ํามันหรือไมก็เป็นลูกจางในโรงเบียร ประชากรสวน
มากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยท่ีพมาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สิเรียมเป็น
ศูนยกลางของเมืองทาและยังเป็นแหลงผลิตอาหารสงสูกรุงยางกุง

เจดียเยเลพญา หรือเจดียกลางน้ํา (Kyauktan Yele Paya) ตามตํานานเลาวา เจดียแหงน้ี
สรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปีกอน โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝันวาท่ีแหงน้ีมี
เจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัตริยในสมัยนั้นเพ่ือขอใหสรางเจดียกลางน้ําแหงน้ี และยัง
ไดตั้งจิตอธิษฐานวา ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหงน้ีสรางบน
เกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัดขึ้นท่ีน่ี
สามารถจุคนไดถึง 2 หมื่นคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียโบตะทาวน บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจดียกาบาเอ - เจดียไจกะสาน - เจดียเองตอหยา - เจดียเมียต
ซอนินเนือง - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทา
อากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปล่ียนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45 น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35 น.

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

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เจดียสุเหล

นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จาก
นั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจ
ไว

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

เจดียน้ีตั้งอยูใจกลางเมืองยางกุง ท่ีถนนสายหลักทุกสายพุงเขาหาเจดียแหงน้ี น่ันเพราะวา
ในสมัยท่ีอังกฤษครองพมา ไดวางผังเมืองแบบ Victorian grid-plan โดยยึด เจดียสุเล
เป็นศูนยกลาง ถาไปดูแผนท่ีตัวเมืองยางกุง จะเห็นวาถนนตัดกันเป็นบลอคสี่เหล่ียมแลว
มีเจดียสุเลอยูตรงกลาง

เจดียชเวดากอง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟต เต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ

 PARK ROYALYANGON HOTEL หรือเทียบเทา

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



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นชม ๖.เจดียกาบาเอ(World Peace Pagoda) รวมทําพิธีอันศักดิส์ิทธิค์รอบเศียร ครอบเกลา ดวยพระบรม
สารีริกธาตุ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ทานนั้นจะหมดเคราะห ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจําลอง
(สิ่งศักดิส์ิทธิ ์1 ใน 5 ของพมาองคจริงอยูท่ีมัณฑะเลย) ** หมายเหตุ การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 20 ทานขึ้นไปถึงจะทํา
พิธีได **

จากนั้นเดินทางสู ๗.เจดียไจกะสาน (kyaikkasan pagoda) ตั้งอยูเมืองยางกุง ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสนและพระ
ธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค สักการะขอพรในเรื่องคดีความตางๆ

จากนั้นนําทานไปยัง ๘.เจดียเองตอหยา (Eain taw Yar pagoda) ขอในเรื่องท่ีอยู ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

๙.เจดียเมียตซอนินเนือง (Myat Saw Nyi Naung) ขอพรในเรื่องชนะในเรื่องภยันตรายตางๆ

จากนั้น ชม ตลาดโบโจก อองซาน(Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot Market) ตลาดเกาแกของชาวพมา
เป็นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลังสินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด (หากซ้ือสิ้นคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

ค่ํา

20.45 น./19.35น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL207
ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปล่ียนเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลา

ดง กรุงยางกุง พมา เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.

22.45 น./21.25น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม
สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุง

มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการโดย
ทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทนคะ

เจดียกาบาเอ

เจดียไจกะสาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ตั้งอยูเมืองยางกุง สรางขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย ตีรี่ตํามาดอกา แหงอินเดีย
ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสนและพระธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค เป็นชื่อภาษามอญวา “ไจ
อะแสน” ไจ แปลวา พระธาตุ อะแสน แปลวา พระอรหันต แปลรวม “พระธาตุสรางใน
การนําของพระอรหันต” สวนเสนเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีเหลือ เลยแบง ไปสราง พระ
ธาตุอีก 10 สถานท่ี. ประจุบัน พมาเลยมาเรียกออกเสียงสําเนียงพมาวา “ไจกะสาน” จาก
ชื่อมอญ“ไจอะแสน” พระธาตุอายุตั้งแตสรางมาถึงประจุบัน มี สองฟันกวาปีแลว ตอน
ยางกุงกลายเป็นเมืองราง ไมมีใครอยู ยักษสองพ่ีนองชื่อ “นองดอ องคพ่ี และ “นยีดอ”
องคนอง รับหนาท่ี เฝาเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว. เผื่อไมใหมีการขโมย
แลวเอาไปท่ีอ่ืน แลวจะมีเจาท่ี ท่ีเฝาดูแลสถานท่ีไว เพ่ือไมใหมีการโกง



 หมายเหตุ การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 20 ทานขึ้นไปถึงจะทําพิธีได

ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปล่ียนเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลา
ดง กรุงยางกุง พมา เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.

สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุง
มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการโดย
ทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทนคะ

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

่ ่ ่

เจดียเองตอหยา
เจดียเองตอหยา (Eain taw Yar pagoda) สรางโดยกษัตริย กงบาว ผูมีชื่อเสียงและ
อํานาจในยุคกงบาว ทานมีความศรัทธามากโดยสรางมากวา 170 ปี Eain Taw แปลวา
บานท่ีพัก Yar แปลวา รองรอย แปลรวมกัน (รองรอยของบานท่ีพัก) ตามประวัติแลว คน
พมามีความเชื่อวา สถานท่ี พ้ืนท่ี ถาคูควรกับคนไหนคนนั้นจะไดเป็นเจาของ สวนมากจะ
ขอในเรื่องท่ีอยู ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียเมียตซอนินเนือง

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

 บาย

เจดียเมียตซอนินเนือง (Myat Saw Nyi Naung) เจดียคูท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูทางทิศตะวัน
ออกของ Taungoo บริเวณรอบมีทางเดินยาวปกคลุมเชื่อมตอเจดียและศาลเจาตางๆ ตาม
ประวัติเลาวาพอคาตุมะนะ สองพ่ีนอง มาทําการคาขายท่ี ทาเรือ จ้ีหมิ่นดาย แลวศรัทธาท่ี
จะสรางวัดใหแกพระสงฆในสมัยยุคอังกฤษครองพมา พระพุทธรูปมานอองหมื่นสะจาชิ่น
ซ่ึงมีการกราบไหวมาตั้งแตกษัตริยพมา พระพุทธรูปดังกลาว มีความเชื่อจากพอคาท่ีมาจาก
หลากหลายพ้ืนท่ีมากราบไหว มีความเชื่อวาจะชนะทุกๆอยางในการดําเนินธุรกิจ

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



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



เง่ือนไข
หมายเหตุ : 

1.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบิ
นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ปิดของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

2.อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3.โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

4.ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

6.รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น
 

- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ได

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

- กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้
 

การชําระเงิน

่



กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท **

- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน

แลว**
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไป
ดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง
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- กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/พระ
ราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการโดยทางผูจัดทัวรจะ
เปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทนคะ

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
•    ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

•    ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

•    ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
•    ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

- ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


