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ทวัรพ์ม่าดีดี!! 2 วนั 1 คืน  

ยา่งกุง้-หงสาฯ-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 
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สกัการะ 2 มหาบูชาสถาน อนัศกัดิ์สิทธ์ิ 

 
 

 
กาํหนดการเดินทาง ตลุาคม 61 – มีนาคม 62 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ) L-D 

วนัท่ี 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพ

ทนัใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 
B-L 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร  

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

08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ี

เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

 

นมสัการ 3 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

พระมหาเจดียช์เวดากอง – พระธาตมุุเตา – พระธาตอุินทรแ์ขวน 

ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซิบ ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต 

พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวน 1 คืน  

ใหท้า่นไดส้วดมนตน์ัง่สมาธิอยา่งเตม็อ่ิม 

แจกฟรีทุกท่ีนัง่ เส้ือยืดทวัรพ์ม่าดีดี + หนังสือสวดมนต ์

 

วนัแรก ดอนเมือง – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระธาตอุินทรแ์ขวน  

(รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา) 

จากน้ันนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

พระเจดีย์องค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2 ,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัสูงสุดของชาว

พม่า นําท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจุดท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของ

เจดีย์องค์ท่ีหักลงมาเพื่อ เป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั ่งคํ้ า จุนชีวิตให้

เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดีย์น้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา

สกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ

ไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์งู 114 เมตร สงูกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร 

มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 

ดว้ยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและ

ไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีรํา่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ี

ยงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ

ความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดใน

พม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดีย์

เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งค์

ปัจจุบนั  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ รฐัมอญ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งขอเมืองไจโท ้

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. โดยผ่าน  

เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุ

มากกว่า 400 ปี ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํ้าสะโตง สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ซ่ึงในอดีต

ตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ย. 61 เป็นตน้ไปสายการบินไดมี้การเปล่ียนแปลงตารางบินดงัน้ี 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเทีย่วบินที ่SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ี

เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 

80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  
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ขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลังมาซ่ึงนําทพัโดยสุรกรร

มาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิง

ถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลับกรุงหง

สาวดี ถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เพื่อทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทาง

ชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา 

จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพัก ใหท่้านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นําชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ 

พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 

5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก 

เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทําใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุล

เร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิด

ของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 

ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิ

หรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตเูหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทอง

องค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้าน

สามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหตุ** แนะนําใหท้่านใชก้ระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาํหรับ 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้ง

ลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริม่ตน้ที ่1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 

 จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

วนัสอง พระธาตอุินทรแ์ขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– 

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 

                  ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง – ดอนเมือง 
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นําท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) จากน้ันนําท่าน

นมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ี

มีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ

นับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีก

ทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอด

สองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึก  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8 

รูป ไดนํ้ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ

ทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

สาํริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้

ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรับ

ฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย์ นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ 

เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบ

โบยี) เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้ว

เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้นําท่านขา้มฝัง่ถนน 

สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตาํนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนไดยิ้น การบูชา

เทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงั

เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจําหน่ายในตล าดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย 

ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน** 
 

            รหัสโปรแกรมทัวร์  RNG SM01SL PRAY MANMAAER2D1N MAR19-SL-W08 

นําทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง 

หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน้ําอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนั

หา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 

326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหา

เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม 

ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าค่า กว่า 5 ,548 

เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์เวดากอง

เป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก 

บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลังคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐาน

พระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญ

และชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามา

ซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภยัทั้งมวล บา้ง

นั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบา้งเดินประทักษัณ

รอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสี

ต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ 

ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์

เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนั

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคล

แก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

19.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
20.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ  

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่า่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพ่ิม 

01-02 พ.ย. 61 7,499 บาท 1,900 บาท 

05-06 พ.ย. 61 

12-13 พ.ย. 61 

13-14 พ.ย. 61 

19-20 พ.ย. 61 

20-21 พ.ย. 61 

26-27 พ.ย. 61 

27-28 พ.ย. 61 

6,999 บาท 1,900 บาท 

03-04 ธ.ค. 61 6,999 บาท 1,900 บาท 

10-11 ธ.ค. 61 8,555 บาท 1,900 บาท 

11-12 ธ.ค. 61 

17-18 ธ.ค. 61 

18-19 ธ.ค. 61 

24-25 ธ.ค. 61 

25-26 ธ.ค. 61 

6,999 บาท 1,900 บาท 

03-04 ม.ค. 62 7,555 บาท 1,900 บาท 

07-08 ม.ค. 62 

08-09 ม.ค. 62 

14-15 ม.ค. 62 

15-16 ม.ค. 62 

6,999 บาท 1,900 บาท 
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21-22 ม.ค. 62 

22-23 ม.ค. 62 

28-29 ม.ค. 62 

11-12 ก.พ. 62 

12-13 ก.พ. 62 
6,999 บาท 1,900 บาท 

19-20 ก.พ. 61 8,555 บาท 1,900 บาท 

25-26 ก.พ. 62 

26-27 ก.พ. 62 
6,999 บาท 1,900 บาท 

04-05 มี.ค. 62 

05-06 มี.ค. 62 

11-12 มี.ค. 62 

12-13 มี.ค. 62 

18-19 มี.ค. 62 

19-20 มี.ค. 62 

25-26 มี.ค. 62 

26-27 มี.ค. 62 

6,999 บาท 1,900 บาท 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ(ชาํระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

อตัราน้ีรวม 

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

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าที่พกับนพระธาตุอินทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว 1 คืน  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
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รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กว่า 

6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 รายการทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวรย์อดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดท้ าการจอง 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณา

และตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณา

เท่าน้ัน** 
 

            รหัสโปรแกรมทัวร์  RNG SM01SL PRAY MANMAAER2D1N MAR19-SL-W08 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

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

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพเิศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ทา่นขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ทา่น ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน 

ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัทีส่นามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศ

พม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต ํา่กว่า 10 ทา่น ทางบรษิัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
 


