
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14311 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

พม่า...ฮาแตก 
ลดกันให้ตลาดแตก!! Unithai Only++ 

จัดโปร 2,499บาท/ท่าน (ทิปไกด์ 1,500 เก็บพร้อมค่าทัวร์) 
วันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก กรุ๊ป 

25 ก.ค.2562 2,499 2,499 20+1 
29 ก.ค.2562 2,499 2,499 20+1 

 

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –หงาทัดจี  
พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ - เทพกระซิบ –ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 05.35 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกช้ัน 2 สายการบินไทยไลออนแอร ์
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 
7.35 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่  กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยเที่ยวบิน SL200  
8.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นทีเ่รียบร้อย

(เวลาทอ้งถ่ินเมียนมาช้ากว่าประเทศไทย ครึง่ ช่ัวโมง) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า 1 ใน 5 มหาพุทธบูชา เช่ือกันว่า
เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด 
และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากนัเที่ยวชมและนมัสการทัง้กลางวันและ
กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้  มีจ านวน
มหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
สถานที่แห่งนี้มีลานอธิษฐาน จุดที่พระเจ้าบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสักการะ  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือที่คนไทยนิยมเรียกพระนอนตาหวาน เป็นพระนอนปาง
พุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของพม่า ทั้งพระ
พักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว โดยเฉพาะรวมไปถึงจีวรที่มีความพลิ้วไหวสมจริงและเมื่อเดิน
มายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคล 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ช้ัน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่
แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สัก
แกะสลักทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุ ก่อนน าไปประดิษฐาน ที่พระเจดีย์ 
ชเวดากอง ภายในพระเจดีย์มีสีทองอร่ามสวยงาม และมีการน าวัตถุโบราณจัดแสดง อีกทั้งมีการน าพระเกศาธาตุ
มาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์แห่งนี้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสักการะขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาวเมียนมาให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมา 
ขอพรด้วยเช่ือว่า อธิษฐานสิ่งใดจะสมปรารถนา จนต้องท าให้หลายต่อหลายคนต้องแวะเวียนมาหาท่านอยู่บ่อยๆ 
จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ ตามต านานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างมาก เช่ือว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวัง 
ก่อนกลับน าท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งร้านของฝาก MCV ซึ่งเป็นร้านของฝากที่ดีที่สุดของพม่า และมั่นใจได้ว่า
สินค้าเป็นของแท้ แน่นอน มีสินค้าที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน ผ้าโสร่ง และ
อื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกช๊อป 



 

ได้เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 
20.45 น น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ เที่ยวบิน SL207 
22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ 
 

 
 

อัตราค่าบริการ 
*ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากต๋ัวเป็นราคาโปรโมช่ัน 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน้า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 10 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบ ุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน้้ามนัและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท  



 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินบิาร,์ซักรีดท่ีไมไ่ด้ระบุไว้
ในรายการ 
ค่าใช้จา่ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่ังคับทิปคะ่) 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผา่นท่าอากาศ
ยานนานาชาติ และจะมสีิทธิพ้านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 
สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซา่ปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บคา่วีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 
1,000 บาท ** 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชา้ระมดัจ้า 3,000 บาทส่วนท่ีเหลือชา้ระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า30 

วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชา้ระก่อนเดินทาง 35วัน) 

2.กรณียกเลิก  

ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณ ี

3.คณะผู้เดินทางจ้านวน 16 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก

การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ 30 วันก่อนการเดินทาง 

กรณีท่ีบริษัทฯจ้าเป็นที่จะยกเลิกการเดนิทางและไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วัน ทางบรษิัทฯมีชดเชยคา่

เสียเวลาให้ผู้เดินทางท่านละ ไม่เกิน 1,000 บาท 

4.กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท้าการออกต๋ัว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบ

ใดๆในกรณีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน

เง่ือนไขดังกล่าว 

7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคา้นึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส้าคญั 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 



 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง
,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจา้ตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิัทฯได้ช้าระคา่ใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ย
ขาด ก่อนเดินทางเรยีบร้อยแล้วเปน็การชา้ระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปา๋เกิดสูญหายหรือชา้รุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมค่ืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได ้

 เมื่อท่านตกลงชา้ระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช้าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ขา้งต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจา้กับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจ้าหรือคา่ทัวร์
ท้ังหมด 

** กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


