
DAY 1: เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง – วดังาทัตย ี– เจดย์ีมหาวชิยะ 
– พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี– เจดย์ีชเวดากอง – โรงแรม 
(-/-/D) 
DAY 2: เจดย์ีสุเล – สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ – City 
Hall – เจดย์ีโบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - 
ตลาดสก๊อต – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3:  วดัพระเขีย้วแก้วจุฬามณ ี– เจดย์ีกาบาเอ – เจดย์ี
เจ๊าตอจี – สนามบินย่างกุ้ง – เชียงใหม่ (B/-/-) 
 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12689 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ไหว้พระขอพร ณ ย่างกุ้ง 
     เที่ยวเตม็ ไม่มีอสิระ 
     อาหารครบทุกม้ือ 
     บุฟเฟต์นานาชาต ิ1 ม้ือ 
     กรุ๊ปเลก็เพยีง 15 ท่าน 
     บินตรงจากเชียงใหม่ 

เดนิทางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมต้น 16,900 บาท 

 

เดินทาง 10 – 12 พฤษภาคม 2562    ราคา 16,900 บาท 
เดินทาง 18 – 20 พฤษภาคม 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 7 – 9 มิถุนายน 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 21 – 23 มิถุนายน 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 27 – 29 กรกฎาคม 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 10 – 12 สิงหาคม 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 6 – 8 กนัยายน 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 27 – 29 กนัยายน 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 12 – 14 ตุลาคม 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 25 – 27 ตุลาคม 2562    ราคา 17,900 บาท 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DAY 1  
09.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ 
11.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร์ (PG723) 
12.35 น. ถึงสนามบินเเมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร์ (เวลา
ทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) 

- วดังาทตัยี 
 - เจดีย์มหาวชิยะ 

- พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี
 - เจดีย์ชเวดากอง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั RENO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบั
อตัราแลกเปลี่ยนของเงิน** 

 

DAY 2 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - เจดีย์สุเล 
 - สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ 
 - CITY HALL 
เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 - เจดีย์โบตะทาวน์ 
 - เทพทนัใจ 
 - เทพกระซิบ 
 - ตลาดสก๊อต 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟตน์านาชาติ) 
ทีพ่กั RENO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

DAY 3 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - วดัพระเขีย้วแก้วจุฬามณ ี
 - เจดีย์กาบาเอ 
 - เจดีย์เจ๊าตอจี 
10.00 น. เดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้ 
11.00 น. ท าการเช็คอินเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
13.10 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ (PG724) 
15.05 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 



อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

10 – 12 พฤษภาคม 62 16,900 

2,900 

18 – 20 พฤษภาคม 62 17,900 
7 – 9 มิถุนายน 62 17,900 
21 – 23 มิถุนายน 62 17,900 
27 – 29 กรกฎาคม 62 17,900 
10 – 12 สิงหาคม 62 17,900 
6 – 8 กนัยายน 62 17,900 
27 – 29 กนัยายน 62 17,900 
12 – 14 กนัยายน 62 17,900 
25  - 27 ตุลาคม 62 17,900 

**ราคาเด็กเท่ากบัผู้ใหญ่** 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 



5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ
แต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า
ซกัรีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน45วนัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ5,000บาท 
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ

บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 



 

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ

ข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง

สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


