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07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้น  4 ประตู 6 
เคานเ์ตอร ์N สายการบนิ  Myanmar Airways International (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน  

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336  
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบ 

ร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)   
   
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (HOT POT SEAFOOD SHABU) 
 

 
 

น าท่านสักการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระ พุทธรูปนอน มีความ 
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตา ที่งดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับ ศิลปะของไทย จากนั้นน าท่าน สักการะ เจดยี์โบตาทาวน ์
สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อ บรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาประดิษฐานเมื่อ 2,000ปี 
ก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน 
ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า 
ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์ 

 

วนัแรก กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี- เจดย์ีโบตาทาวน์ (เทพทนัใจ เทพกระซิบ) 
เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    ( - / L / D ) 



 
 

จากนั้นน าทา่นขอพร นตัโบโบยี หรอื พระเทพทนัใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย 
วิธีสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้ เอาดอกไม ้
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆ มาสักการะนัตโบโบยี จะชอบ มาก จากนั้นก็
ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าต ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเป็นคนไทย) 
แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแลว้ดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็
เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะ สมตาม ความปราถนาที่ขอไว้ จากนั้นน า
ท่านข้ามฝัง่ไปอีกฟากหนึง่ของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามวา่ อะมาดอรเ์มีย๊ะ ตาม
ต านานหล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา ในพุทธศาสนา อยา่งแรงกล้า รักษาศีล 
ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่ง ชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานานแลว้ 
ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ ห้าม คนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพร จากเทพองค์นี้
กันมากเช่านกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย น้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
 



 

หลังจากนั้นน าท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ ทรงกลมสูง 34 
เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือ พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร และเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณ เจดีย์ยังมีห้องประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน 
สร้างเป็นลักษณะคล้ายถ้ าเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” ปาสาณ แปลว่า “หิน” เจดีย์ แห่งนี้สร้างระหว่างปี พ.ศ.
2493-2499 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรับ เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรภิฎกครั้งที่ 6 ในปี 
พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศเป็น กุศลเพื่อให้เกิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ ตามความ หมายของชื่อ เจดีย์
กาบาเอ ซึ่งแปลว่า สันติภาพโลก ทั้งนี้มีค าร่ าลือว่าอูนุ สร้างเจดีย์แห่งนี้ ตามบัญชาการของ ชีปะขาว ที่แสดง
ปาฏิหาร และขอร้องให้อูนุ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาใน การเข้าร่วมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง( 
 



 
 
   

จากนั้นน าทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคูเ่มือง ประเทศ พมา่ 
อายุมากวา่สองพันห้ารอ้ยกว่าปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมือง ย่างกุง้ เชื่อกันว่า เป็นมหา
เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู ่
5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิ้นบนยอดฉัตรมีเพชร เม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด โดยจุด
ชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้นซึ่งมีทั้ง
ชาวพม่า และชาว ต่างชาติมากมายที่พากันมาเทีย่วชม และ นมัสการทั้งกลางวัน และกลางคืน
อย่าง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันวา่ ทองค าที่ใช้ในการ ก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์ แห่งนี้มี
จ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคาร ชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็น มหาเจดีย์ที่งดงาม
มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สถานที่ส าคัญ ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่
บุเรงนองมาขอพร ก่อนออกรบ ท่านสามารถ น าดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์
เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานทั้งแปดทศิรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระ
ประจ า วันเกิดตนเอง จะเปน็สิริมงคลแก่ชีวิต( 
 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ ปฐมงั กกุสนัธงั สวุรรณะ 
ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะตะ ทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย ธัสสะติ ตตยิงั กัสสปงั พทุธจี
วะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิ

ธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 



                     

 
 
19.00 น.   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ เปด็ปกักิง่ สลดักุง้มงักร( 
 

 
 
ทีพ่กั IBIS  SYTLE  HOTEL  หรอื ระดบัเทียบเทา่           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมอืงหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค ซึ่งในอดีต 

เป็นเมืองหลวง ท่ีเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยู่
ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 
จากนั้นน าชม พระราชวงับเุรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่มเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์
เมื่อปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถาน
แห่งนี้ เป็นที่ประทับ ของพระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญ ว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ 
และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช ครั้งตอ้งตก
เป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสีย กรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่ แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ    

   
                  
 
                  เพียงแตร่่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลอง พระราชวัง และต าหนักต่างๆ ขึ้นมา

ใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร หลังจากนั้นน าท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วดั
ไจค้ะวาย สถานที่ที่มพีระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่าน
สามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาค ที่วัดแห่งนี้ได้  

วนัทีส่อง เมืองหงสาวดี - พระราชวงับุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วดัไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวม
อดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอนิแขวน      ( B / L / D ) 



                                  

 
 
เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ กุง้แมน่้ ายา่ง( 

 

 
 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแกคู่่บ้านคู่เมอืง และเป็น 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพมา่ พระมหาเจดยีช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตมุเุตา ภายใน 
บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญ และชาวพม่า
เชื่อกัน ว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสักการะ
พระเจดีย์ มีความสูง 377 ฟุต สูงกว่า พระมหาเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์
อยู่ตรงบริเวณ ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ 2473 ด้วยน้ า หนักที่ มหาศาลตกลงมายังพื้นล่าง 



แต่ยอดฉัตรกลับยังคง สภาพเดิม และไม่แตกกระจาย ออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดย
แท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเปน็ สถานที่ ที่พระเจ้าหงสา ล้ินด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ
ราชประเพณีโบราณ เพื่อทดสอบ ความกล้าหาญ ก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุด
อธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค้ ากับ ยอดของเจดีย์ องค์ที่หกัลงมา เพื่อเป็นสิริ
มงคล ซึ่งเปรียมเมือนดั่งค้ าจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไป จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงไจ้
โท แห่งรัฐมอญ ระหว่าทางท่านจะได้พบกับ สะพานเหล็ก ที่ข้ามผ่าน แมน่้ าสะโตง สถานที่ส าคัญ
ทางประวัตศิาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระ นเรศวร ก าลังรวบรวมคนไทย กลับอโยธยา ได้
ถูกทหารพม่าไล่ตาม ซึง่น าทัพโดย สุรกรรมา เป็นกองหนา้ พระมหาอุปราชาเป็น กองหลวง ยก
ติดตามกองทัพไทยมา กองหนา้ ของพม่า ตามมาทันที่ริมแม่น้ าสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทย ได้ข้าม
แม่น้ าไปแล้ว พระองค์ได้คอย ป้องกัน มิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกัน ที่ริมฝั่งแม่น้ าสะ
โตง สมเด็จพระนเรศวรทรง ใช้พระแสง เป็นดาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพมา่
เสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่า เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืน ที่ใช้
ยิงสุรกรรมาตาย บนคอช้างนี้ ได้นามปรากฎต่อมาว่า “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง” นับเป็น
พระแสง อัษฎาวธุ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฎอยู่จนถึงทุกวันนี้  

 
 
จากนั้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินแขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้น
แคมป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถท้องถิ่น เป็นรถบรรทุกหกล้อ ( เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียว ที่เรา
จะสามารถขึ้นพระธาตุอินแขวนได้ )  



หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า สัมภาระขนาดเล็ก 1 คืน เพื่อน าติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน 
เนื่องจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสัมภาระ ซึ่งจะมีค่า ใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,500 จ๊าด 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ 

ทีพ่กั     KHAITO / YOEYOELAY หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตอุนิแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลวา่ ก้อนหินทอง อยู่สูง
จาก ระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหิน
กลมๆ ที่ตั้ง อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศา
ธาตศุักดิ์สิทธ์ ที่บรรจอุยู่ภายในพระเจดีย์องค์ยอ่มท าให้หินกอ้นนี้ทรงตวัอยู่ได้อย่าง สมดุล
เรื่อยไป ตามคติการบูชา พระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินแขวนนี้ให้ถือเป็น พระ
ธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุ แก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการ
พระธาตอุินแขวนนีค้รบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ พร้อมทัง้ ขอส่ิงใดก็จะได้สมดั่ง
ปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค า ไปเพื่อปิดทอง องคพ์ระธาตอุินแขวน ( เข้า
ไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน
ได้ )  

19.00 น.   บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการ หรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิด ส าหรับ
สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผา้พันคอม 
เบาะรองนั่ง เนื่องจากบนเขามีอุณหภูมิต่ า และอากาศเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ ทา่นสามารถขึน้ไปใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวนได้ 
06.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าทา่นอ าลาทีพ่กัออกเดนิทางกลบั โดยรถทอ้งถิน่ ถงึคนิปูน้แคมปเ์ปลีย่นเปน็รถโคช้ 

ปรบัอากาศ  

 
 
พร้อมน าท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอน 
ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวพม่าทั่วประเทศ 
และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทวางเหลื่อม 
ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย 

 
 
 
 

วนัทีส่าม พระธาตุอนิแขวน - พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋ น – ช้อปป้ิงตลาดสกอ็ต 
   ( B / L / - ) 



 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าชม เจดียไจ๊ปุ่น หรือ พระพุทธรูป 4 ทิศ สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทับนั่ง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคด มสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพ
ระพักตร์ไปทางทศิเหนือ) พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์ คอื พระพุทธเจา้มหา กัสสปะ (ทศิ
ตะวันตก) KyaitKhwai Temple เล่ากันว่า สร้างขึน้โดย สตรีส่ีพี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่ง และ
ต่างให้สัตย์สาบาน ว่าจะรกัษาพรหมจรรย์ ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกัน
ว่าท าใหพระพุทธรูปองค์ นั้นเกิดรอยร้าว ขึ้นมาทันที 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ กุง้แมน่้ ายา่ง( 

 
ท่านช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดย
ชาวสก็อต ในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงต่อกัน หลายหลัง 
สินค้าที่จ าหน่ายในตลาด แห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผลมระหว่างมอญ กบั
พม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เส้ือผ้าส าเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นต้น  



16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International 
 เทีย่วบนิที่ 8M331  
18.15 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
 

 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่  ผูใ้หญ่ 2 เดก็ 1 ผูใ้หญ่ 2 เดก็ 1 

พกัเดีย่ว 
หอ้งละ 2 - 3 ทา่น เดก็มเีตียง เดก็ไมม่เีตยีง 

7 – 9 ต.ค. 65 12,997 12,997 12,997 3,500 
14 – 16 ต.ค. 65 

*วนัหยดุชดเชยวนัสวรรนคต ร.9* 
13,997  11,997 13,997  11,997 13,997  11,997 3,500 

22 – 24 ต.ค. 65 
*วนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช* 13,997  11,997 13,997  11,997 13,997  11,997 3,500 

28 – 30 ต.ค. 65 12,997 12,997 12,997 3,500 

4 – 6 พ.ย. 65 10,997 10,997 10,997 3,500 

11 – 13 พ.ย. 65 11,997 11,997 11,997 3,500 

18 – 20 พ.ย. 65 11,997 11,997 11,997 3,500 

25 – 27 พ.ย. 65 12,997 12,997 12,997 3,500 
3 – 5 ธ.ค. 65 

*วนัหยดุชดเชยวนัพอ่แหง่ชาต*ิ 
13,997 13,997 13,997 3,500 

10 – 12 ธ.ค. 65 
*วนัรฐัธรรมนญู* 

13,997 13,997 13,997 3,500 

16 – 18 ธ.ค. 65 12,997 12,997 12,997 3,500 

23 – 25 ธ.ค. 65 12,997 12,997 12,997 3,500 
30 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 

*วนัขึน้ปีใหม*่ 
13,997 13,997 13,997 3,500 

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 66 
*วนัขึน้ปีใหม*่ 13,997 13,997 14,997 3,500 

 
* * ราคาเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท ** 



** โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็นส าคัญ ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัท

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ** 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลี่ยนสายการบนิในระดบัเดียวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมกีารแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง** 
 
คา่วซีา่พมา่ 2,500 บาท (กรณชีาวตา่งชาต(ิ 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออก ปกตอิกีทางทวัร์จะตอ้งเรียก
เกบ็คา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 2,000 บาท** 

 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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