
#15728 ทัวรพมา ยางกุง 3 วัน 2 คืน พระมหาเจดียชเวดาก
อง นั่งเรือชมพระเจดียเยเลพญา บิน SL
ทัวรพมา ยางกุง พระเจดียเยเลพญา เจดียโบตาทาวน สักการะเทพทันใจและเทพ
กระซิบ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี วัดงาทัตจี วัดบารมี ปางชางเผือก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง   
Millennuim
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียไจเขา - ยางกุง - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) -
เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) - เจดียชเวดากอง   

Millennuim
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัดพระบารมี
- ปางชางเผือก - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500

2 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

9 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

23 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500

30 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500

6 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500

20 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500

27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียไจเขา - ยางกุง - เจดียโบตะ
ทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) -
พระมหาเจดียชเวดากอง

กําหนดการทั้งหมด

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

 กิจกรรม บาย

14.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1ชั้น 3 ประตู 7
เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทุกทาน

17.55 น. บินลัดฟา สู กรุงยางกุง ประเทศพมาโดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL206

ค่ํา

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

พักท่ี Millennuim Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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

ทาอากาศยานมิงกาลาดง คํ่า

 Millennuim Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชม
ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ

นําทานน่ังเรือชมพระเจดียเยเลพญา (Kyaik HwawWun Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ําอายุนับ
พันปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหว
สักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพมาสามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตัว ขนาดใหญนับรอยๆ
ตัวท่ีวายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผลเหนือผิวน้ํา

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดไจเขา ซ่ึงเป็นเจดียเกาแกอีกแหงหน่ึงของพมา ถือไดวาเป็นเจดียคูบานคูเมืองของเมืองสิเรียม
และยังมี เทพทันใจไจเขา ซ่ึงบอกเลยวาองคน้ีคือหัวหนาเทพทันใจในยางกุงอยางแทจริง

จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุง

นําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปี กอน
ในปี 2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษา
พมา

ใหทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

จากนั้นนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตามตํานานกลาววา
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน

จากนั้นนําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศ
พมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา
สถานท่ีแหงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจ
ดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคล

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! Buffet ชาบูชาบู ไมอ้ัน

พักท่ี Millennuim Hotel หรือเทียบเทา

สิเรียม

เจดียเยเลพญา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง ซ่ึงในอดีตเมืองน้ี
เป็นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกล่ันน้ํามันหรือไมก็เป็นลูกจางในโรงเบียร
ประชากรสวนมากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยท่ีพมาเป็นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ

เป็นเจดียท่ีตั้งอยูกลางน้ําของแมน้ําสายหน่ึงท่ีแยกมาจากแมน้ํายางกุง ท่ีน่ีมีตํานานเลาวา
เจดียแหงน้ีสรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปีกอน โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝัน
วาท่ีแหงน้ีมีเจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัตริยในสมัยนั้นเพ่ือขอใหสรางเจดียกลางน้ํา
แหงน้ี และยังไดตั้งจิตอธิษฐานวา ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหง
น้ีสรางบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัด
ขึ้นท่ีน่ี สามารถจุคนไดถึง 2 หมื่นคน



เจดียไจเขา
ท่ีน่ีเป็นเจดียท่ีเกาแกอีกแหงหน่ึงของพมาถือเป็นเจดียคูบานคูเมืองสิเรียม ท้ังสี่ทิศรอบตัว
เจดียจะมีพระพุทธรูปใหสักการะ ภายในวัดน้ีทานสามารถขอพรเทพทันใจไจเขา ใครอยาก
มีงาน เงิน หนาท่ีการงานดีก็มาขอพรท่ีองคเทพน้ีได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยางกุง

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เจดียชเวดากอง

 บาย

เป็นเมืองหลวงของเขตยางกุง โดยเป็นเมืองหลวงของพมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาล
ทหารยายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา ท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศ และเป็นศูนยกลางการคาท่ีสําคัญท่ีสุดของพมา ท้ังยังเป็นเมืองท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองเศรษฐกิจยุคอาณานิคม

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ Buffet ชาบูชาบู ไมอ้ัน



วันท่ี 3 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซาน
(ตลาดสกอต) - วัดพระบารมี - ปางชางเผือก - ทาอากาศยานมิ
งกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

 Millennuim Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ี
มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

นําทานชม วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดน้ีมีพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย
เป็นพระท่ีสวยแปลกดูอลังการ

จากนั้นนําทานชอปป้ิง ตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมา มีสินคาของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน
หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดบารมี ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา ท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นํามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอีกท้ังวัดน้ียังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากท่ีสุดดวยไมวาจะเป็นของ
พระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตาง ๆ พรอมรับพระธาตุเพ่ือนํากลับไปบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!!

นําทานสู ปางชางเผือก (Royal White Elephant Garden) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเล้ียงดูชางจะมีชางเผือก ซ่ึงถือวาเป็นสัตว
มงคลและแสดงถึงบุญบารมีของผูครองนครนั้นๆ และชางเป็นสัตวคูบานคูเมืองของชาวไทยและชาวพมา ท่ีหาชมไดยากใน
ปัจจุบันน้ี โดยปางชางเผือกแหงน้ีมีชางเผือกอยู 3 ชาง

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

17.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยางกุง

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงยางกุง โดยสายบิน Thai Lion Air ดวยเท่ียวบินท่ี SL207

21.25 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียงาทัตจี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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 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)
เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดพระบารมี

ปางชางเผือก

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

 บาย

เป็นวัดท่ีเก็บพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได อีกท้ังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากท่ีสุดดวย ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ

เป็นท่ีประดิษฐานปางชางเผือกในนครยางกุงของประเทศพมา ซ่ึงในประเทศไทยไมมีให
เห็นแลวในปัจจุบัน โดยชางเผือกนั้นตองตรงตามคชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุม
บาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโคงเหมือนคันธนู 4. หางผู 5. เล็บขาว

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ

ผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใด ๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา

สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขาและออกจากประเทศ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทาง กอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ี
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใด ๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง ๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใด ๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดิน
ทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยไดเป็นอยางดี คอยรับท่ีสนามบินพมา และ
จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพมาเป็นอยางดี และอาจจะเปล่ียนเป็นรถคันท่ีเล็กลง แตถาตํ่ากวา 8 ทาน ทาง
บริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น แตจะแจงใหทราบกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย

ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมโปรโมชั่น)

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Thai Lion Air

คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย

น้ําหนักกระเปาโหลดใตเครื่องบิน 20 Kg.  ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg.

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ

อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ

่ ่



ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล
500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ปี หรือ ระหวาง 75-85 ปี
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา อาหารเป็นพิษ
เทานั้น)
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ

คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ

ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, 1,500 บาท / ลูกคา 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินกอนเดินทาง)
หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตทานจะมอบใหไมไดบังคับ

คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม

คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา

กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม 

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริ
ษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิด
ชอบทุกกรณี

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํ์านักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2558
ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท

หมายเหตุ
รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันไดตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู

ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปัจจุบัน

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, 1,500 บาท / ลูกคา 1 ทาน
(ชําระท่ีสนามบินกอนเดินทาง) หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตทานจะมอบใหไมไดบังคับ

ราคาเด็กทารก(แรกเกิด – 1 ปี 11 เดือน) 3,500 บาท

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด


