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รหัสโปรแกรม : 25159 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

MAKE A WISH MYANMAR…ยา่งกุง้-สเิรียม-ไหวพ้ระ 9 วดั 
2 วนั 1 คืน โดย นกแอร ์(DD) 

พักโรงแรมระดบั 5 ดาว….เมนพูเิศษ....บฟุเฟต่ช์าบูสไตล์พมา่ + เปด็ปกักิง่ + สลดักุง้มงักร 
บรกิารนำ้ดืม่บนรถ และผา้เยน็ทกุวนั 
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เงื่อนไขการเดินทางท่องเท่ียวประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลักฐานการไดร้ับวัคซีนครบ 2 เข็มข้ึนไป (พาสปอรต์วัคซีน หรือ เอกสาร

รบัรองการรบัวคัซีนจากแอพหมอพรอ้ม) 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าการตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา โดยจะตอ้งช าระค่าตรวจ 15,000 จา๊ด 

(ประมาณ 300 บาท) 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าประกันอุบตัิเหตุและประกันโควิดกับตวัแทนบริษัทประกันของประเทศเมียน

มาที่ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการท าประกนั 

• อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 2,000 บาท 

• อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 2,800 บาท 

• อายุ 76 ปี ข้ึนไป ราคาท่านละ 3,700 บาท 

4. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดร้บัแจกเอกสารดงักล่าวบน

เครื่องบิน เพื่อท าการย่ืนที่สนามบิน 

******************************************************** 

ขอ้มูลอพัเดทล่าสุด 10 ต.ค. 65 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที ่ สถานที่ท่องเที่ยว 

รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกั ระดบั 5 

ดาว 

หรอืเทียบเท่า 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินยา่งกุง้-พระพุทธรูปหงาทตัจี-

พระนอนเจา๊ทตัจี-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ- 

เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-เจดียม์หาวิชยะ- 

พระมหาเจดียช์เวดากอง 

- ✓ ✓ 

LOTTE HOTEL YANGON 

ระดบั 5 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  

ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-วดัไจก๊ะส่าน-วดั

เอ็งดอยา-เทินพระธาตุฯ เจดียก์าบาเอ-วดัพระหินอ่อน-

สนามบินยา่งกุง้-สนามบินดอนเมือง 

✓ ✓ - - 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

ดอนเมือง (DMK)-ยา่งกุง้ (RGN) 6.30-07.15 DD900 50 นาที 

ยา่งกุง้ (RGN)-ดอนเมือง (DMK) 21.15-23.10 DD909 50 นาที 
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รายละเอียดการเดินทาง 
 

วนัที่หน่ึง สนามบินดอนเมือง-สนามบินยา่งกุง้-พระพุทธรูปหงาทตัจี-พระนอนเจา๊ทตัจี-เจดียโ์บตาทาวน-์ 

                    เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-เจดียม์หาวิชยะ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ประตู 6 

เคาน์เตอรส์ายการบิน นกแอร ์(DD) ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ

เอกสาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า เที่ยวบินที่ DD900 สายการบิน นกแอร ์(DD)  

07.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

(เวลาทอ้งถิ่นที่ประเทศพม่า ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่ง

เป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปาง

มารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะ

เป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะ

โบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซึ่งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก   
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น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจา๊ทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาด

ใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ นเมื่อ

ปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิ้ ม 

ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน 

จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระ

บาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมี

ลกัษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ย

กระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
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จากน้ันน าท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็

คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน 

มกัจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง 

ท าใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักับผูค้นเบื้ องหลัง ท าใหไ้ม่อาจไป

เกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป

ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
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น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

ห้ามคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม้ จากน้ันใหท้่าน

อิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณา

นิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด 

เช่น เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื้ อผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื้ อสิ้ นคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์ และช่วง

เทศกาลปีใหม่ / วนัสงกรานต)์ น าท่านเดินทางสู่ เจดียม์หาวิชยะ สรา้งขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2523 อยูท่างทิศใต้

ของพระมหาเจดียช์เวดากอง ถือว่าเป็นจุดท่ีรวบรวมสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ จากทัว่พม่า จากน้ันน าท่านนมัสการ 

พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระ

วดี  
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เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ

หุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประ

ทักษัณรอบองค์เจดีย ์จากน้ันใหท้่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดา

กอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพร

จากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

 

บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  

สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม LOTTE HOTEL YANGON ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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วนัที่สอง ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-วัดไจก๊ะส่าน-วดัเอ็งดอยา-วดัพระหินอ่อน-สนามบินยา่งกุง้- 

                    สนามบินดอนเมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกับแม่น ้ าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ เจดีย์

เยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม  
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สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักว่าปีมาแลว้ เชื่อกนัว่าตอนท่ีสรา้ง

เจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไร

ก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื้ นท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ่งท า

ใหผู้ค้นเกิดความเชื่อว่าการมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท้่าน

ไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลังกไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าทองเปลวท่ีมี

ความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ 

สมควรแก่เวลากลบักรุงย่างกุง้ น าท่านเดินทางสู่ เจดียไ์จก๊ะส่าน เป็นเจดียท่ี์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของเมืองยา่ง

กุง้ ภายในองคพ์ระเจดียบ์รรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้ และพระธาตุส่วนอื่นๆ ตามต านานในสมยัเมืองย่าง

กุง้ไดก้ลายเป็นเมืองรา้ง มียักษ์สองพี่น้อง องค์พี่ชื่อ ‘นองดอ’ องค์น้องชื่อ ‘นยีดอ’ ท าหน้าท่ีดูแลคุม้ครอง

รักษาองค์พระเกศาและพระธาตุท่ีบรรจุในพระเจดีย์ นอกจากน้ัน เจดีย์ไจ๊กะส่าน ยังมีองค์ เทพทันใจ ท่ีมี

ลกัษณะใบหน้ายิ้ มแยม้ ดูใจดีใหท้่านไดก้ราบไวข้อพรอีกด้วย ซึ่งชาวพม่า ส่วนใหญ่จะมาขอพรทางดา้นคดี

ความต่างๆใหช้นะคดีและพบกบัความยุติธรรม ตามความเชื่อของชาวพม่า  

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต ์HOT POT CITY) 

น าท่านเดินทางไปยงั วดัเอ็งดอยา วดัแห่งน้ีทีชื่อเสียงอยา่งมาก ในการขอพร เกี่ยวกบัเรื่องอสงัหาริมทรพัย ์ 

เช่น ใครท่ีตอ้งการ ซื้ อ-ขาย บา้น, ท่ีดิน หรือลงทุนท าธุรกิจ ก็มกัจะเดินทางมาขอพรท่ีวดัแห่งน้ีเป็นจ านวน

มาก ดา้นประตูทางเขา้ของวดัจะติดป้ายไว ้ส าหรบัคนท่ีเคยมาขอแลว้ไดจ้ริง 

 

ท่านชม เจดียก์าบาเอ เป็นเจดียท์รงกลม สูง 34 

เมตร สรา้งข้ึนเมื่อปี 1952 เพื่อท าการสงัคายนา

พระไตรปิฎกครั้งท่ี 6 เป็นเจดียท่ี์มีความสวยงาม

และแปลกตา ภายในบรรจุพระอฐิัธาตุของพระ

อคัรสาวกแห่งองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ คือพระ

โมคคลัลานะและพระสารีบุตร จะมีทางเขา้

ทั้งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐาน

อยูบ่นฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค า

องคเ์ล็กๆอีก 28 องค ์แทนอดีตสาวกของ
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พระพุทธเจา้ทั้ง 28 องค ์ท่ีอุบติัขึ้ นในโลกน้ี  ส่วนพระพุทธรูปองคพ์ระประธานท่ีอยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงิน

บริสุทธ์ิมีน ้าหนัก กวา่ 500กโิลกรมั และ เขา้ร่วมพิธีเทินพระธาตุเพ่ือความเป็นสิริมงคล  น าท่าน

เดินทางสู่ วดัเจา๊ตอ่จี หรือวดัพระหินอ่อน เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนสี

ขาวมนัวาวทั้งกอ้นโดยช่างฝีมือเมืองมณัฑะเลย ์โดยพระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององคพ์ระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

21.15 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานดอนเมิอง โดยสายการบิน นกแอร ์(DD) เที่ยวบินที่ DD901 

23.10 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการ 

ก าหนดการ

เดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเด่ียวจ่าย

เพิ่ม 

05-06 พ.ย. 65 

06-07 พ.ย. 65 

12-13 พ.ย. 65 

13-14 พ.ย. 65 

19-20 พ.ย. 65 

20-21 พ.ย. 65 

26-27 พ.ย. 65 

27-28 พ.ย. 65 

9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 1,900 บาท 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

RGN-MW01-DD           UPDATE 19 OCT 22             

12                                ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้*** 
 

17-18 ธ.ค. 65 

18-19 ธ.ค. 65 

24-25 ธ.ค. 65 

25-26 ธ.ค. 65 

9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 1,900 บาท 

07-08 ม.ค. 66 

08-09 ม.ค. 66 

14-15 ม.ค. 66 

15-16 ม.ค. 66 

21-22 ม.ค. 66 

22-23 ม.ค. 66 

28-29 ม.ค. 66 

29-30 ม.ค. 66 

9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 1,900 บาท 

04-05 ก.พ. 66 

05-06 ก.พ. 66 

11-12 ก.พ. 66 

12-13 ก.พ. 66 

18-19 ก.พ. 66 

19-20 ก.พ. 66 

25-26 ก.พ. 66 

26-27 ก.พ. 66 

9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 1,900 บาท 

11-12 มี.ค. 66 

12-13 มี.ค. 66 

18-19 มี.ค. 66 

19-20 มี.ค. 66 

25-26 มี.ค. 66 

26-27 มี.ค. 66 

9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 1,900 บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทางโปรดสอบถาม ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ /หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  
1,000 บาท/ท่าน *** 
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อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร ์(DD) 

✓ ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนการ
เดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)  
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั ยา่งกุง้ 1 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดบั 5 ดาว  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
     (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูหรือสลบัมื้ ออาหารตามสถานการณ)์ 

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง คุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ค่า

รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู ้

เอาประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,000 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 ในกรณีท่ีรฐับาลไทย และหรือ รฐับาลพม่า มีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด และหรือ เงื่อนไขในการกกัตัวเพิ่มเติม 

การขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกินขา้งตน้ 

 หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการท าวีซ่าเพื่อเดินทางเขา้ประเทศพม่าในภายหลัง ผู ้เดิน ทางจะต้องเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่า 

 ค่าตัว๋ ATK ท่ีสนามบินยา่งกุง้ ท่านละ 15,000 จา๊ด หรือประมาณ 300 บาท 

 ค่าประกนัการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเขา้ประเทศพม่า ซึ่งท ากบับริษัทประกนัของทาง

ประเทศพม่า 

-อายุ 1-60 ปี ค่าประกนัท่านละ 2,000 บาท 

-อายุ 61-75 ปี ค่าประกนัท่านละ 2,800 บาท 

-อายุ 75 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัท่านละ 3,700 บาท 
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เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 1 วนั  ท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดั

จ าแลว้เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 14 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

▪ ส าเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใชใ้นการยื่นท าประกันตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลังจากท า

การจองและช าระเงินเรียบรอ้ยภายใน 7 วัน ยกเวน้กรณีที่ท  าการจองนอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง

ลกูคา้จะตอ้งช าระเงินพรอ้มทั้งส่งเอกสารทนัที 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และที่นัง่จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่

สามารถลอ๊คท่ีนัง่ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท่ี้นัง่ติดกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเงื่อนไขของทางสายการบิน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงิน ได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย 

เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  

 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
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▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและ

พม่า 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

รวมถึงการเกิดภยัธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ี เกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลา

บินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได ้

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผู ้

เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี 

ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ

เดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊

น้ัน 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฎิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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ตวัอยา่งเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบโดส 2 เข็ม ข้ึนไป 
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กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการยื่นประกนัเมียนมาออนไลน ์

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาองักฤษ*** 

รายละเอียดผูเ้อาประกนั 

1. ช่ือ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง).................................................................................................................. 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ.................................................. ... 

6. อีเมล.์......................................................................................................................................................................... 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

รายละเอียดผูร้บัผลประโยชน ์

1. ช่ือ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ................................................................................................................. 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง........... .................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ..................................................... 

6. อีเมล.์................................................................................................................................... ...................................... 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................. ............ 

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

 
 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

