
     
  

 

รหัสโปรแกรม : 27172 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

วนัแรก       กรงุเทพฯ- ยา่งกุง้     (-/L/D) 

 
08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิประตู 10 สุดท้ายพบเจ้าหน้าที่ของทางบรษิัทฯ  คอยตอ้นรับและอ านวย 
  ความสะดวก   หลังจากตรวจเชค สัมภาระแล้วน าท่านไปเชคอนิที่เคาน์เตอร์ สายการบิน Myanmar 
   National Airlines    

10.20 น.  เหินฟ้าสู่ กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบิน Myanmar National Airlines เทีย่วบนิที ่UB 020 
11.15 น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผา่นพิธีการ

ทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดินทาง (ฟรี ฟรี ฟร.ี..ก่อนออกเดนิทาง
มัคคุเทศก์จะแจกโสรง่ ให้กับทุกท่านเป็นอภินันทนาการ)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง รา้นตม้ย ากุง้ 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซึ่งอยูห่่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ช่ัวโมง) ผา่นชม สุสานสัมพันธมติร ยคุสมยัพมา่รบกับญ่ีปุ่นในสงครามโลกครั้งที ่2 จากนั้น น าท่าน
นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda) คนไทยนยิมเรยีกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึง่เป็นเจดยี์ใหญ่
คู่บ้านคู่เมอืงทีสู่งทีสุ่ดของหงสาวดแีละยังเป็นที่เคารพสกัการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วน าทา่นชม 
พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิง่เริ่มขุดค้นและบรูณะปฏิสงัขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลืออยู่ท าให้
สันนษิฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เปน็พระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบัน 

  น าคณะเดินทางสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง จากนัน่น าชม วัดพระไฝเล่ือน
หรอื วัดไจ้ท์ปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเล่ือน   เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า2,000ปีโดยมเีรื่องเล่ากันว่า
เป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ ามาติดอยู่ใกล้ๆวัดจากนั้นชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วปิดทององค์
พระทัง้องค์ต่อมาในต าแหนง่ที่หางคิ้วได้มีจุดๆเหมือนไฝเกดิข้ึนจะปิดทองกี่ครั้งก็ยงัเกิดเป็นจุดด าๆอยู่ตลอด ทางวัด
จึงไม่ได้ปิดทองตรงทีต่ าแหนง่ไฝอีกเลย จึงเรยีกพระองคน์ี้กันว่า พระไฝเล่ือน 
 
 ถึงคิมปูนแคมป(์เชิงเขาไจ๊ก์ทโีย) หยุดพกัเพือ่เปล่ียนรถเปน็รถบรรทุกหกล้อเพือ่ขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลา 

เดินทางจากบรเิวณนี้ประมาณ 1ช่ัวโมง(หรอืหากทา่นตอ้งการขึน้กระเชา้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวนมคีา่ใชจ้า่ยเทีย่วเดยีว
ทา่นละ 10 usd  ไปกลบัทา่นละ 15 usd สามารถจา่ยตรงกบัทางไกดไ์ด้เลย)  ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง
พรอ้มสัมผัสความเย็นซึง่จะคอ่ย ๆ เย็นข้ึน เรือ่ย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน พระธาตอุินทรแ์ขวน 
เป็นองคเ์จดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทัง้องค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิน่เหม่ดู
คล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตอุินทรแ์ขวนนี้นับเป็น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชน
ชาวพม่า  
 
เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร์ ทีแ่ต่งวรรณกรรมเรือ่ง “เจ้าจันทร์
ผมหอม นริาศพระธาตุอนิทรแ์ขวน” 

 



 

 

 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารค่ าเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศยั สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถา้จะ
นมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบยีงทีย่ื่นสู่พระเจดยี์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรยีมเสื้อกันหนาว หรอืกันลม หรอื
ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบั
บุรษุเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น 

  น าท่านเขา้พักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่อง      พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– ยา่งกุง้                                          

(B/L/D) 

 
เชา้ตรู ่  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศยัใส่บาตรพระสงฆ์หรอืถวายข้าวพระพุทธ มีชุด

จ าหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนยิมจุดเทยีนตามก าลังวันหรอืจ านวนอายุ นมสัการ พระธาตุอินทร์
แขวน และนมสัการสิ่งศักดิ์สทิธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิูจน์ความมหศัจรรย์ว่าพระ
ธาตอุงค์นี้ตั้งอยู่ได้อยา่งไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมานมสัการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย กอ่นกลับ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารแล้วออกเดนิทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปล่ียนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมอืง

หงสาวด ี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3ช่ัวโมงซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมอีายุเก่าแก่

กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทีส่ าคัญในหงสาวดี จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึง่บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มี

พระพุทธรูปปางประทับ นัง่โดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพทุธเจ้า (ผินพระพักตร์ไป

ทางทิศเหนอื) กบัพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คอื พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจ้ากกสุันธะ(ทิศ

ตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพี่น้องทีอุ่ทิศตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้ง

พระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรษุเพศ น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที ่วัดไจ้คะ

วาย สถานทีท่ี่มีพระภิกษแุละสามเณรไป ศึกษา  พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา 

ดินสอไปบริจาคที่วัดแหง่นี้ได้ จากนั้นน าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีวหรอืพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็น

พระนอนที่งดงามทีสุ่ด ของเมืองหงสาวด ีอีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผา้ปักพื้นเมือง ผ้า

พื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ าเผา) 

หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ช่ัวโมง) 
น าทา่นเดินทางผา่นชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada) (ถ้าต้องการเขา้ชม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  2 USD/PAX) องค์
พระเจดยีส์ูงถึง157ฟุต ตัง้อยูใ่จกลางกรงุยา่งกุ้งสรา้งอุทศิให้แก่สเุลนัตหน่ึงในสี่นตัที่เกี่ยวข้องกับต านานของพระ
มหาเจดีย์ชเวดากอง 



 

 

 

 
 
น าท่านชม เจดยี์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระที่มีความสวยงามทีสุ่ด มีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดษิฐานพระพุทธ
ไสยาสน์เป็นศิลปะพมา่ที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนัน้ขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  
จากนั้นน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้า่นได้ลองชมิของวา่งสดุอรอ่ยไปพรอ้ม
กบับรรยากาศทีห่รหูราและโรแมนตกิ ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรอืแหง่นี ้

 
 

จากนั้นน าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดยี์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมอืง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมอืงยา่งกุ้งมหา
เจดีย์ทีใ่หญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูป
เทียนไปไหว้เพือ่ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธษิฐานเพือ่เสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากนีร้อบ
องค์เจดยีย์ังมีพระประจ าวันเกิดประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวัน
เกิดตนจะเปน็สริิมงคลแก่ชีวิตพระเจดยี์นี้ไดร้ับการบรูณะและต่อเตมิโดยกษตัริย์หลายรัชกาลองค์เจดยี์ห่อหุ้มด้วย
แผ่นทองค าทัง้หมดน้ าหนักยีส่ิบสามตัน ภายในประดษิฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและ
เครือ่งอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆ
จ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดีย์ ทา่นจะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลา
โถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช้ันๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินทีร่วมกันขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของ
พุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตก
แม่น้ าย่างกุ้งเสยีกอ่น องักฤษกู้เทา่ไหร่ก็ไม่สามารถน าขึน้จากแม่น้ าได้ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่
เดิม จึงถือเปน็สัญลักษณ์แหง่ความสามัคคีซึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักด์ิสิทธิ์ให้ตรีะฆัง3ครั้งแล้วอธษิฐานขอ
อะไรก็จะได้ดัง่สมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะ
ได้เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้, สีแดง เปน็ต้น 
 
 

  พรอ้มรบัประทานอาหารเยน็เมนสูดุพเิศษ รา้นชาบ ูSeafood City Hot Pot  (เบยีร ์วสิกี ้ไวน ์ไม่อัน้) 

 
 
  หลังจากนั้นท าท่านเข้าพักโรงแรม  Vintage Luxury Yacht Hotel 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที ่3      ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ                                                                           (B/L/-) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ โรงแรม   
น าคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเปน็ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพมา่ความหลากหลายของสินค้า
ของฝากของทีร่ะลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครือ่งหวายงานฝีมือเช่น
ผ้าปูโตะ๊ที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก 

 
 

น าท่านชม พระเจดยี์โบตะตอง ซึ่งเปน็เจดีย์ทีส่ร้างขึ้นเพือ่รับพระเกศาธาตุกอ่นที่น าไปบรรจุในพระเจดยี์ชเวดากอง 
เมื่อพระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้น ามาประดิษฐานไว้ทีพ่ระเจดีย์โบตะตองแห่งนีก้่อน พระเจดียแ์ห่งนี้
ได้ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที2่และได้รับการปฏิสงัขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยี์
ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดยี์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอญัเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบ
ทองค าให้ผูค้นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดยี์ได้น าทองค าและของมีค่าตา่งๆที่มี
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแกอ่งค์พระเจดีย์ น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาว
พม่าให้ความเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ด้วยเช่ือว่าอธฐิานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นน าท่านขอ
พรจาก เทพกระซิบ  

 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนสูลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ) 
 

 
 
  น าท่านชม เจดยี์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระที่มีความสวยงามทีสุ่ด มีขนตาที่

งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดษิฐานพระพุทธ
ไสยาสนเ์ป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  



 

 

 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปสักการะที่  พระหินออ่น (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาด
ใหญ่ทีส่ดุในพม่ามีน้ าหนักถึง 60 ตัน สงู 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดี
ที่สุดของพม่าแล้วน าทา่นชม ปางช้างเผือก ทีเ่ป็นช้างคู่บา้นคู่เมืองของพมา่มสีีขาวเผอืกตลอดทั้งตัวจ านวน 3 
เชือก ตอ้งตามคชลักษณะของช้างเผอืกทุกประการ จากนั้นน าท่านเดินทางไป ช้อปปิง้ซื้อของฝากคนทางบ้านที่
ห้างสรรพสินคา้ Market Place  ได้เวลาอันสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

17.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เทีย่วบินที่ UB 017 

19.30 น.  เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ 

 
รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นได้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเปน็ส าคญั 

 

 
 สิง่ทีเ่รามอบใหล้กูคา้ VIP ทกุทา่น นอกเหนอืจากทวัรป์กต ิ 
 

 แถม Buffet Shabu 1 มื้อทีร่า้น Seafood City Hot Pot  ฟรเีบยีร ์วสิกี ้ไวน ์ไม่อัน้ 
 แถม Afternoon Tea ที ่โรงแรมเรอื Vintage Luxury Yacht Hotel 
 แถมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ าเผา และสลัดกุ้งมงักร เป็ดปักกิ่ง 1 มือ้ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร : ยา่งกุง้ หงสา อนิแขวน 3 วนั 2 คนื Vintage Luxury Yacht Hotel 
วันเดินทาง จอยทัวร์ ทา่นละ Private 8 ทา่น Private 6 ทา่น Private 4 ทา่น 

มีนาคม 66 10-12 / 17-19 / 24-26 12,999 บาท 12,999 บาท 13,999 บาท 15,999 บาท 
เมษายน 66 7-9 / 14-16  14,999 บาท 14,999 บาท 15,999 บาท 17,999 บาท 

21-23 12,999 บาท 12,999 บาท 13,999 บาท 15,999 บาท 
พฤษภาคม 66 5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-

28 
12,999 บาท 12,999 บาท 13,999 บาท 15,999 บาท 

*ราคาพัก 2 ท่าน/หอ้ง, พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ันจึงไม่มีราคาเดก็ 
**จอยทัวรอ์อกเดินทางเมือ่มีผู้ร่วมเดินทางครบ 8 ทา่น** / **กรุป๊สว่นตวัก าหนดวนัเดนิทางได้ตามความสะดวก** 

***จอยทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะรอรับทา่นที่สนามบินย่างกุ้ง*** / คณะ 15 ทา่น มีหัวหน้าทัวรอ์ านวยความ
สะดวก*** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ยา่งกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน Myanmar National Airline (UB) 
 น้ าหนักกระเปา๋ถือขึ้นเครื่อง 7 กก โหลดกระเปา๋ได้อีก 30 กก 
 ค่ารถน าเทีย่วตลอดทริป    
 ค่าประกันการเดินทางตามทีร่ัฐบาลพม่าก าหนด ส าหรับผู้เดินทางที่มอีายรุะหว่าง 1-60 ปี (แตถ่า้ผูเ้ดนิทางมอีายเุกนิ 60 

-75 ป ีจา่ยเพิม่ทา่นละ 800 บาท และถา้เกนิ 75 ปขีึน้ไปจา่ยเพิม่ทา่นละ 1800 บาท ) 
 ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 
 ค่ารถกระบะขึ้นพระธาตอุินทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกว่า 15 ทา่นขึ้นไป ทางบรษิัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคนัส่วนตัว

ให้คณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมีจ านวนผู้เดินทางนอ้ยกว่านี้ ทางบรษิทัฯใช้รถประจ าทาง จอยร่วมกับคณะอืน่  
 ค่าไกด์และคา่เข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว และโรงแรมที่พระธาตุอินทรแ์ขวน ห้องละ 2 ทา่น  
 ค่าอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ     

 ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 



 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกท์้องถิ่น ทา่นละ 1,000 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น *เกบ็พรอ้มคา่ทวัร*์ 

 ค่าวีซ่าส าหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า) 

 คา่กระเชา้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน ไม่รวมในราคาทวัร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เทีย่วเดยีวทา่นละ 10 usd  ไปกลบัทา่นละ 15 usd ทา่น

ไหนมคีวามประสงคใ์ชบ้รกิารสามารถจา่ยตรงกบัทางไกดไ์ด้เลย 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดินทาง คา่โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินบิาร์ในหอ้ง  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

การส ารองทีน่ัง่ และการช าระเงนิ 

 ส ารองที่นัง่ ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือช าระท้ังหมด 15 วันท าการกอ่นออกเดินทาง 

 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสยีค่าบริการท่านละ 5,000 บาท 

 การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสยีคา่บริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

 การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหต ุ
  
-  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจ าเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบนิ 

การล่าช้าของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นได้ ทัง้นี้ทางบรษิัทฯ จะยดึถือ
ผลประโยชน ์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ และทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมร่ับผดิชอบคา่ใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึ้นเนือ่งจาก
เหตกุารณ์ดงักล่าวบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผา่นขั้นตอนพธิี
การตรวจคนเข้า-ออกนอกเมอืง จากเจ้าหน้าทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อนัเนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางมสีิง่ผิด
กฎหมายเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืด้วยเหตุผลอื่นใดกต็ามทีท่างเจ้าหนา้ที่ได้
พิจารณาแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนืเงนิคา่ทัวร์ทัง้หมด 

 
- จอยทวัรก์ารนัตอีอกเดนิทางทกุกรุป๊ แตถ่า้ผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,000 บาท / ทา่น 
- ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตัง้แต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมเีมนูพิเศษ สลัดกุง้มังกร เป็ดปักก่ิง บริการ 
- บริการน้ า ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 
- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเปน็ส าคัญ 
 
สิง่ทีค่วรเตรยีมไป 

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสือ้แขนยาว, รองเท้าสวมใสส่บาย, หมวก, ยารักษาโรค รวมทัง้คนรู้ใจ 
 

เอกสารในการเดนิทาง 
พาสปอร์ต ที่มอีายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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