
 
 
 

 
รหัสโปรแกรม : 25656 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
 

 
โดยสายการบนิ Myanmar Airways (8M) 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

07.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 
N สายการบิน  Myanmar Airways International (8M) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ
ตอ้นรับ และ อ านวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน  

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงยา่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี 8M336  
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบ ร้อย 

(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยคร่ึงช่ัวโมง)   
   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (HOT POT SEAFOOD SHABU) 
 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดย์ีโบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) 
เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    ( - / L / D ) 



น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระ พุทธรูปนอน มีความ 
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยท่ีสุด มีขนตา ท่ีงดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซอ้นกนั ซ่ึงแตกต่างกบั ศิลปะของไทย จากนั้นน าท่าน สักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ 
สร้างโดยทหารพนันาย เพื่อ บรรจุพระบรมธาตุ ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาประดิษฐานเม่ือ 2,000ปี 
ก่อน ในปี 2466 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตร เขา้กลางองค ์และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน 
ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า 
ภายในเจดียป์ระดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองคพ์ระเจดีย ์

 

 
 

จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่า และ ชาวไทย 
วิธีสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนา ก็ให ้เอาดอกไม ้
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆ มาสักการะนตัโบโบย ีจะชอบ มาก จากนั้น
ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าต ก็ได ้ (แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่ เพราะเราเป็นคน
ไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้
จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะ สมตาม ความปราถนาท่ีขอไว ้
จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ อะมาดอร์
เมี๊ยะ ตามต านานหล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธา ในพุทธศาสนา อยา่งแรงกลา้ 
รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว ์จนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั ซ่ึง ชาวพม่าเคารพกราบไหว ้กนัมา
นานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้ม คนอ่ืนไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพร จาก
เทพองคน้ี์กนัมากเช่านกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ย น ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
 



 

หลงัจากนัน้น าท่านรว่มพิธีมหามงคลเชิญพระธาตขุึน้เทินบนศีรษะที่ เจดียก์าบาเอ เป็นเจดีย ์ทรงกลมสงู 34 
เมตร ภายในบรรจพุระอฐิัธาตขุองพระอคัรสาวก คือ พระโมคคลัลาน และ พระสารีบตุร และเป็นที่
ประดิษฐานพระพทุธรูปเงินหนกั 500 กิโลกรมั ภายในอาณาบรเิวณ เจดียย์งัมีหอ้งประชมุใหญ่ บรรจุคนกว่า 
10,000 คน สรา้งเป็นลกัษณะคลา้ยถ า้เรียกว่า “มหาปาสาณคหูา” ปาสาณ แปลว่า “หิน” เจดีย ์แห่งนีส้รา้ง
ระหว่างปี พ.ศ.2493-2499 โดยอนู ุ นายกรฐัมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรบั เป็นสถานที่สงัคายนาพระไตร
ภิฎกครัง้ที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออทุิศเป็น กศุลเพื่อใหเ้กิดความสนัติสขุแด่มวลมนษุย ์ตามความ 
หมายของชื่อ เจดียก์าบาเอ ซึ่งแปลว่า สนัติภาพโลก ทัง้นีม้ีค  าร  ่าลือว่าอนูุ สรา้งเจดียแ์ห่งนี ้ตามบญัชาการ
ของ ชีปะขาว ที่แสดงปาฏิหาร และขอรอ้งใหอ้นู ุท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา (ช่วงเวลาใน การเขา้ร่วมพิธีอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง) 
 



 
 
   

จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง ประเทศ พม่า 
อายมุากวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมือง ยา่งกุง้ เช่ือกนัวา่ เป็นมหา
เจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์ มีเพชรอยู ่
5,448 เมด็ โดยเฉพาะช้ินบนยอดฉตัรมีเพชร เมด็ใหญ่อยู ่72 กะรัต และทบัทิม 2,317 เมด็ โดยจุด
ชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสี ต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ซ่ึง
มีทั้งชาวพม่า และชาว ต่างชาติมากมายท่ีพากนัมาเท่ียวชม และ นมสัการทั้งกลางวนั และกลางคืน
อยา่ง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัวา่ ทองค าท่ีใชใ้นการ ก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย ์แห่งน้ี
มีจ านวนมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยูท่ี่ธนาคาร ชาติองักฤษเสียอีก และนบัเป็น มหาเจดียท่ี์งดงาม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (สถานท่ีส าคญั ของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ี
บุเรงนองมาขอพร ก่อนออกรบ ท่านสามารถ น าดอกไมธู้ปเทียนไปไหว ้ เพื่อขอพรจากองค์
เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์ หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ
ประจ า วนัเกิดตนเอง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุ

วรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะตะ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนัง ธาตโุย ธัสสะติ ตตยิัง กสัส
ปัง พุทธจีวะรัง ธาตโุย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต 

อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 



 
                     

 
 

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ สลดักุ้งมังกร) 
 

 
 

ที่พกั IBIS  SYTLE  HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า           

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีต 

เป็นเมืองหลวง ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยู่
ห่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 
จากนั้นน าชม พระราชวังบุเรงนองและบลัลงักผ์ึ้ง ซ่ึงเพิ่มเร่ิมขดุคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์
เม่ือปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถาน

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



แห่งน้ี เป็นท่ีประทบั ของพระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญ วา่เป็น ผูช้นะสิบ
ทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช คร้ังตอ้ง
ตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสีย กรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีได้
เหลือ    

   

                  เพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลอง พระราชวงั และต าหนกัต่างๆ 
ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร หลงัจากนั้นน าท่าน ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป 
วัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก 
ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาค ท่ีวดัแห่งน้ีได ้  

                                  

 



 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ กุ้งแม่น ้าย่าง) 
 

 
 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง และเป็น 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน 
บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการยอดเจดียห์กั ซ่ึงชาวมอญ และชาวพมา่เช่ือ
กนั วา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสักการะพระ
เจดีย ์มีความสูง 377 ฟุต สูงกวา่ พระมหาเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รง
บริเวณ ยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ 2473 ดว้ยน ้า หนกัท่ี มหาศาลตกลงมายงัพื้นล่าง แต่ยอด
ฉตัรกลบัยงัคง สภาพเดิม และไม่แตกกระจาย ออกไป เป็นท่ีร ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิโดยแท ้และ
สถานท่ีแห่งน้ียงัเป็น สถานท่ี ท่ีพระเจา้หงสา ล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณ เพื่อทดสอบ ความกลา้หาญ ก่อนข้ึนครองราชย ์ ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุด
อธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบั ยอดของเจดีย ์องคท่ี์หกัลงมา เพื่อเป็นสิริมงคล 
ซ่ึงเปรียมเมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรือง ยิง่ข้ึนไป จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท 
แห่งรัฐมอญ ระหวา่ทางท่านจะไดพ้บกบั สะพานเหลก็ ท่ีขา้มผา่น แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญั
ทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระ นเรศวร ก าลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา 
ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม ซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมา เป็นกองหนา้ พระมหาอุปราชาเป็น กองหลวง 
ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ ของพม่า ตามมาทนัท่ีริมแม่น ้าสะโตง ในขณะท่ีฝ่ายไทย ได้
ขา้มแม่น ้าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อย ป้องกนั มิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนั ท่ีริมฝ่ัง



แม่น ้าสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรง ใชพ้ระแสง เป็นดาบชุดยาวเกา้คืบ ยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพั
หนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่า เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสง
ปืน ท่ีใชย้งิสุรกรรมาตาย บนคอชา้งน้ี ไดน้ามปรากฎต่อมาวา่ “พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง” 
นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฎอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

 
 

จากนั้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินแขวน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้น
แคมป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกลอ้ ( เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียว ท่ีเรา
จะสามารถข้ึนพระธาตุอินแขวนได ้)  
หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า สัมภาระขนาดเลก็ 1 คืน เพื่อน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุอินทร์แขวน 
เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสัมภาระ ซ่ึงจะมีค่า ใชจ่้ายตามขนาดกระเป๋า เร่ิมตน้ท่ี 1,500 จ๊าด 
ทั้งน้ีข้ึนอยู ่กบัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ที่พกั     KHAITO / YOEYOELAY หรือระดับเทียบเท่า 
น าท่านชม เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอนิแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่ง
จาก ระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหิน
กลมๆ ท่ีตั้ง อยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินแหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศา
ธาตุศกัด์ิสิทธ์ ท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่ง สมดุล
เร่ือยไป ตามคติการบูชา พระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินแขวนน้ีใหถื้อเป็น พระ
ธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุ แกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์ โดยเช่ือวา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการ



พระธาตุอินแขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ พร้อมทั้ง ขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่
ปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผน่ทองค า ไปเพื่อปิดทอง องคพ์ระธาตุอินแขวน ( เขา้
ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิด
แทนได ้)  

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่านสามารถข้ึนไปนมสัการ หรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตูเหลก็ท่ีเปิด 
ส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม 
ผา้พนัคอม เบาะรองนัง่ เน่ืองจากบนเขามีอุณหภูมิต ่า และอากาศเยน็ 
 

 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านสามารถขึน้ไปใส่บาตรพระธาตุอนิแขวนได้ 
06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านอ าลาท่ีพกัออกเดินทางกลบั โดยรถท้องถิ่น ถงึคินปู้นแคมป์เปลีย่นเป็นรถโค้ช 

ปรับอากาศ  

 
 
 

วันที่สาม พระธาตุอนิแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋ น – ช้อปป้ิงตลาดสกอ็ต 
   ( B / L / - ) 



พร้อมน าท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอน 
ท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพของชาวพม่าทัว่ประเทศ 
และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทวางเหล่ือม 
ซ่ึงจะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าชม เจดียไจ๊ปุ่น หรือ พระพุทธรูป 4 ทิศ สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคด มสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพ
ระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค ์ คือ พระพุทธเจา้มหา กสัสปะ (ทิศ
ตะวนัตก) KyaitKhwai Temple เล่ากนัวา่ สร้างข้ึนโดย สตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่ง และต่าง
ใหส้ัตยส์าบาน วา่จะรักษาพรหมจรรย ์ ไวช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกนัวา่
ท าใหพระพุทธรูปองค ์นั้นเกิดรอยร้าว ข้ึนมาทนัที 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ กุ้งแม่น ้าย่าง) 



 
ท่านชอ้ปป้ิง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดย
ชาวสก็อต ในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนั หลายหลงั สินคา้
ท่ีจ าหน่ายในตลาด แห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผลมระหวา่งมอญ กบัพม่า 
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International 
 เที่ยวบินที่ 8M331  
18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
 

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ  
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

พกัเดี่ยว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

6 – 8 ม.ค.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

13 – 15 ม.ค.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

20 – 22 ม.ค.66 9,997 9,997 9,997 3,500 

27 – 29 ม.ค.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

3 – 5 ก.พ.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

10 – 12 ก.พ.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

17 – 19 ก.พ.66 10,997 10,997 10,997 3,500 



24 – 26 ก.พ.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

3 – 5 มี.ค.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

10 – 12 มี.ค.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

17 – 19 มี.ค.66 9,997 9,997 9,997 3,500 

24 – 26 มี.ค.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

31 มี.ค. – 2 เม.ย.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

7 – 9 เม.ย.66 11,997 11,997 11,997 3,500 

14 – 16 เม.ย.66 
*วันสงกรานต์* 

11,997 11,997 11,997 
3,500 

21 – 23 เม.ย.66 10,997 10,997 10,997 3,500 

28 - 30 เม.ย.66 10,997 10,997 10,997 3,500 
 

* * ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท ** 
** โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนกัท่องเท่ียว เป็นส าคญั ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง บริษทัจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ** 
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดบัเดียวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง** 

 

ค่าวซ่ีาพม่า 2,500 บาท (กรณีชาวต่างชาติ) 
**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดา ผา่นท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึง จะมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าเข้าออก ปกติอกีทางทัวร์จะต้องเรียก
เกบ็ค่าวีซ่าเพิม่อกีท่านละ 2,000 บาท** 

 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



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