
#8851 ทัวรพมา ยางกุง 2 วัน 1 คืน เจดียเยเลพญา พระมหา
เจดียชเวดากอง ไหวเทพทันใจ บิน DD
ทัวรพมา ยางกุง เจดียไจเขา เทพทันใจไจเขา สิเรียม เจดียเยเลพญา เจดียโบตา
ทาวน เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดียสุเล พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียกาบาเอ ทํา
พิธีครอบเศียร เจดียไจกะสาน เจดียเองตอหยา เจดียเมียตซอนินเนือง ตลาด
สก็อต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจ
ดียไจป ุน - สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพ
กระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ะ - เจดียสุเหล / เจดียซูเลย - พระมหาเจดียชเวดากอง

  

PARK
ROYALYANGON
HOTEL หรือเทียบ
เทา

2 เจดียกาบาเอ - เจดียไจกะสาน - เจดียเองตอหยา - ตลาดโบโออองซานหรือตลาด
สกอต - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 ฿7,900 ฿7,900 ฿6,900 ฿2,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดียไจปุน - สิเรียม - เจดียเยเล
พญา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ
หรือ อะมาดอวเม๊ียะ - เจดียสุเหล / เจดียซูเลย - พระมหาเจ
ดียชเวดากอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเตอรสายการบินนกแอร ประตู 6 Nok Air (DD)
โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

06.30 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน DD 4230

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)

นําทานแวะสักการะ เจดียไจเขา (Kyaik Khauk Pagoda) ซ่ึงเป็นเจดียท่ีเกาแกอีกแหงหน่ึงของพมาถือเป็นเจดียคูบานคู
เมืองสิเรียม

เดินทางสู เมืองสิเรียม (Thanlyin)

นําทานน่ังเรือแจว ชมพระเจดียเยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ําอายุ
นับพันปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึน้สักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํา 
มาเมื่อ 2,000 ปีกอน ในปี 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบ 
โกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี
และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต

นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

จากน้ันนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเมีย๊ะ” ตามตํานานกลาววา
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็น
นัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว

นําทานเขาชม เจดียสุเล (Sule Pagoda) ตัง้อยูใจกลางเมืองยางกุง เป็นเจดียทรงแปดเหล่ียม สีเหลืองทองอราม ภายใน
องคเจดียบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาเอาไว ณ เจดียแหงน้ี ยังมีเทพทันใจ องคท่ีโตท่ีสุด ท่ีชาวพมานับถือมากท่ีสุด
และเชื่อกันวา ขออะไรจากทาน ทานจะประทานใหอยางรวดเร็ว

นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagod) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา

นําทานรวมบูชาแมยักษท่ีเชื่อกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือ พระพยุงโชคชะตา อยูในชองแคบเขา
ไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจฃ

ค่ํา

19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกีห้มอไฟและซูชิ ขาวป้ันสารพัดหนาในเครือ
โออิชิ

**นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมหรูหราท่ี PARK ROYALYANGON HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

เมืองหงสาวดี

เจดียไจปุน

สิเรียม

เจดียเยเลพญา

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

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตีจ้ะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตีเ้ขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

มีอายุราว 500 กวาปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องคหันพระพักตรไปทุก
ทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจาทัง้สี่
พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง ซ่ึงในอดีตเมืองน้ีเป็น
เมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกล่ันน้ํามันหรือไมก็เป็นลูกจางในโรงเบียร ประชากรสวน
มากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยท่ีพมาเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ สิเรียมเป็น
ศูนยกลางของเมืองทาและยังเป็นแหลงผลิตอาหารสงสูกรุงยางกุง

เจดียเยเลพญา หรือ เจดียกลางน้ํา (Kyauktan Yele Paya) ตามตํานานเลาวา เจดียแหง
น้ีสรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปีกอน โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝันวาท่ีแหงน้ี
มีเจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัตริยในสมัยน้ันเพ่ือขอใหสรางเจดียกลางน้ําแหงน้ี และยัง
ไดตัง้จิตอธิษฐานวา ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหงน้ีสรางบน
เกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัดขึน้ท่ีน่ี
สามารถจุคนไดถึง 2 หมื่นคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ หมายเหตุ สายการบินนกแอรมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Nok Premium Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการ
น่ังแถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได
ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

* ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Nok Premium Seat แถวท่ี 30-35 และ 44-45 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 350 บาท/เท่ียว/
ทาน ไปกลับ 700 บาท/ทาน

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครัง้กอนทําการจองคะ**

(เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ/นัตโบโบยี

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ

เจดียสุเหล / เจดียซูเลย

พระมหาเจดียชเวดากอง

หรือ วัดเทพทันใจ เป็นเจดียท่ีกอสรางขึน้เพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระ
เจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระ
เจดียแหงน้ี กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และไดรับการ
บูรณะขึน้มาใหม โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดาน
ฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามา
ถวายองคพระเจดียมาจัดแสดงไว

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

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

ตัง้อยูใจกลางเมือง ถนนสายหลักทุกสายพุงเขาหาเจดียแหงน้ี น่ันเพราะวาในสมัยท่ี
อังกฤษครองพมา ไดวางผังเมืองแบบ Victorian grid-plan โดยยึด เจดียสุเล เป็น
ศูนยกลาง ถาไปดูแผนท่ีตัวเมืองยางกุง จะเห็นวาถนนตัดกันเป็นบลอคสี่เหล่ียมแลวมี
เจดียสุเลอยูตรงกลาง

ตัง้อยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียท่ีบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of Records ได
จัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกีห้มอไฟและซูชิ ขาวป้ันสารพัดหนาใน
เครือโออิชิ 

 PARK ROYALYANGON HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 เจดียกาบาเอ - เจดียไจกะสาน - เจดียเองตอหยา - ตลาดโบโอ
อองซานหรือตลาดสกอต - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
- ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม เจดียกาบาเอ (World Peace Pagoda) สรางครัง้เมื่อปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรก
ของพมา เพ่ือใชเป็นสถานท่ีชําระพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 6 ในชวงระหวางปี พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2499 และเพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแก
โลก ลาสุดใชเป็นสถานท่ีใชในการประชุมสงฆโลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ท่ีผานมา ท่ีสําคัญเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ พรอมทัง้พระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยนําพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย

จากน้ัน นําคณะรวมทําพิธีอันศักดิส์ิทธิค์รอบเศียร ครอบเกลา ดวยพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซ่ึงมีความเชื่อ
วา “หากทานใดไดทําพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ทานน้ันจะหมดเคราะห ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากน้ันยังมีพระมหา
มุนีจําลอง

เดินทางสู เจดียไจกะสาน (kyaikkasan pagoda) ตัง้อยูเมืองยางกุง สรางขึน้เมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย ตีรี่ตํามา
ดอกา แหงอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสนและพระธาตุสวนอ่ืนๆ 32 องค เป็นชื่อภาษามอญวา “ไจ อะแสน” ไจ แปลวา
พระธาตุ อะแสน แปลวา พระอรหันต แปลรวม “พระธาตุสรางในการนําของพระอรหันต”

นําทานไปยัง เจดียเองตอหยา (Eain taw Yar pagoda) สรางโดยกษัตริย กงบาว ผูมีชื่อเสียงและ 
อํานาจในยุคกงบาว ทานมีความศรัทธามาก โดยสรางมากวา 170 ปี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานไปยัง เจดียเมียตซอนินเนือง ( Myat Saw Nyi Naung ) ตามประวัติเลาวาพอคา ตุมะนะ สองพ่ีนอง มาทําการ
คาขายท่ี ทาเรือ จีห้มิ่นดาย แลวศรัทธาท่ีจะสรางวัดใหแกพระสงฆในสมัยยุคอังกฤษครองพมา สองพ่ีนองเอาเงินกําไล มาสรางวัด
สรางเจดียสององค สรางศาลาใหพระพุทธรูปมานอองหมื่นสะจาชิ่น ซ่ึงมีการกราบไหวมาตัง้แตกษัตริยพมา

จากน้ันชม ตลาดโบโจก อองซาน(Bogyoke Aung San) หรือตลาดสกอต (Scot Market) ตลาดเกาแกของชาวพมา
สรางขึน้โดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลังสินคาท่ีจําหนายในตลาด
แหงน้ีมีหลากหลายชนิด (หากซ้ือสิน้คาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ)

ค่ํา

21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD 4239

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

เจดียกาบาเอ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเจดียทรงกลม ซ่ึงมีทางเขาทัง้หมดหาดาน ท่ีนายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางขึน้
เพ่ือใชเป็นสถานท่ีชําระพระไตรปิฎก เป็นท่ีแปลกตาอีกแหงหน่ึง และมีความสวยงามเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา หมายถึง โลกแหงสันติสุข เจดีย
แหงน้ีเป็นท่ีรําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆระดับโลก ครัง้ท่ี 6 เพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแก
ชาวโลกของพุทธศาสนา



 หมายเหตุ หากซ้ือสิน้คาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ

เจดียไจกะสาน

เจดียเองตอหยา

ตัง้อยูเมืองยางกุง สรางขึน้เมื่อพุทธศักราช 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” พระธาตุอายุตัง้แตสรางมาถึงประจุบัน มี สองฟันกวาปีแลว ตอน
ยางกุงกลายเป็นเมืองราง ไมมีใครอยู ยักษสองพ่ีนองชื่อ “นองดอ องคพ่ี และ “นยีดอ”
องคนอง รับหนาท่ี เฝ าเกศาธาตุและพระธาตุ ท่ีบรรจุในพระธาตุไว. เผื่อไมใหมีการขโมย
แลวเอาไปท่ีอ่ืน แลวจะมีเจาท่ี ท่ีเฝ าดูแลสถานท่ีไว เพ่ือไมใหมีการโกง

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 ถาคูควรกับคนไหนคนน้ันจะไดเป็นเจาของ สวนมากจะ
ขอในเรื่องท่ีอยู ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต บาย

หรือ ตลาดโบซกอองซาน หรือ ตลาดโบจก ตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิม
คือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาวสก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัว
ประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝาก
ญาติมิตรไดนานาชนิด

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

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



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวทัง้หมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 
 

การชําระเงิน
กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน (ในชวงวันทําการ) มิ

ฉะน้ันถือ วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตัว๋เครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตัว๋ 

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) 

ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

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



คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน

บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 

หมายเหตุ
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตัง้แตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท **

คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้

ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทัง้หมด

ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตัว๋ภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
 


