
     
  

 

รหสัโปรแกรม : 27179 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 
 

วนัแรก       กรงุเทพฯ- ยา่งกุ้ง                                                              (-/L/D) 

 

 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู ประตู 10 สดุทา้ยพบเจา้หน้าทีข่องทางบรษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอํานวย 

  ความสะดวก   หลงัจากตรวจเชค สมัภาระแลว้นําท่านไปเชคอนิทีเ่คาน์เตอร ์สายการบิน Myanmar 

   National Airlines    

10.20 น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน Myanmar National Airlines เท่ียวบินท่ี UB 020 

11.15 น.  ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลงัจากผ่านพธิกีารทางศุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเชค็

สมัภาระก่อนออกเดนิทาง (ฟร ีฟร ีฟร.ี..ก่อนออกเดนิทางมคัคุเทศกจ์ะแจกโสรง่ ใหก้บัทุกท่านเป็นอภนินัทนาการ)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ร้านต้มยาํกุ้ง 

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ผา่นชม สสุานสมัพนัธมติร ยุคสมยั

พมา่รบกบัญีปุ่่ นในสงครามโลกครัง้ที ่2 จากนัน้ นําท่านนมสัการ เจดยีช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda) คนไทยนิยมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา ซึง่เป็นเจดยี์

ใหญ่คูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของหงสาวดแีละยงัเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวมอญและพมา่มาชา้นาน แลว้นําท่านชม พระราชวงับเุรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และ

บรูณะปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยูท่าํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นี้เป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดบีุเรงนองปัจจุบนั 

  นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงไจ๊ก์ทโีย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง จากนัน่นําชม วดัพระไฝเลื่อนหรอื วดัไจท้ป์อลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลื่อน   

เป็นพระพุทธรปูทีม่อีายุมากกวา่2,000ปีโดยมเีรือ่งเล่ากนัวา่เป็นพระพุทธรปูทีล่อยน้ํามาตดิอยูใ่กล้ๆ วดัจากนัน้ชาวพมา่ไดเ้อาพระพุทธรปูมาประดษิฐานไวท้ีว่ดัแลว้

ปิดทององคพ์ระทัง้องคต์่อมาในตําแหน่งทีห่างคิว้ไดม้จุีดๆเหมอืนไฝเกดิขึน้จะปิดทองกีค่ร ัง้กย็งัเกดิเป็นจุดดาํๆอยูต่ลอด ทางวดัจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงทีต่ําแหน่งไฝอกี

เลย จงึเรยีกพระองคน์ี้กนัวา่ พระไฝเลื่อน 

 

 ถงึคมิปนูแคมป์(เชงิเขาไจ๊กท์โีย) หยุดพกัเพือ่เปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพือ่ขึน้บนภูเขาไจก้ท์โียใชเ้วลา 

เดนิทางจากบรเิวณนี้ประมาณ 1ชัว่โมง(หรือหากท่านต้องการขึน้กระเช้าสู่พระธาตอิุนทรแ์ขวนมีค่าใช้จ่ายเท่ียวเดียวท่านละ 10 usd  ไปกลบัท่านละ 15 

usd สามารถจ่ายตรงกบัทางไกดไ์ด้เลย)  ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผสัความเยน็ซึง่จะคอ่ย ๆ เยน็ขึน้ เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตุ

อนิทรแ์ขวน พระธาตุอนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเลก็ ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญ่สงู5.5เมตรปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยูบ่นหน้าผาอยา่งหมิน่เหมด่คูลา้ยวา่จะตกลงไป

ในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้นบัเป็น 1ใน5มหาบชูาสถานสงูสดุของพุทธศาสนิกชนชาวพมา่  

 

เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร ์ทีแ่ต่งวรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม นิราศพระธาตุอนิทรแ์ขวน” 

 



 

 

 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารคํ่าเชญิท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระ

เจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพืน้ทีน่ัง่มคีวามเยน็มาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหลก็ทีเ่ปิด

สาํหรบับุรุษเปิดถงึเวลา 20.00 น. เท่านัน้ 

  นําท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัท่ีสอง      พระธาตอิุนทรแ์ขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง                                          (B/L/D) 

 

เช้าตรู่  เชญิท่านนมสัการ พระธาตุอนิทรแ์ขวนหรอืใสบ่าตรตามอธัยาศยัใสบ่าตรพระสงฆห์รอืถวายขา้วพระพุทธ มชีุดจาํหน่ายบรเิวณวดั เมือ่ถวายขา้วพระพุทธนิยมจุด

เทยีนตามกําลงัวนัหรอืจาํนวนอาย ุนมสัการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน และนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายรปู และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูน์ความ

มหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน์ี้ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไมล่ม้หรอืหล่นลงมานมสัการพระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ก่อนกลบั 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารแลว้ออกเดนิทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถงึคนิปนูแคม้ป์เปลีย่นเป็นบสัปรบัอากาศเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซึง่

เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณทีม่อีายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทีส่าํคญัในหงสาวด ีจากนัน้ชม พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่บรูณะเมือ่ 

พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรปูปางประทบั นัง่โดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 

3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทศิตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทศิตะวนัตก)สรา้งโดยสีส่าวพีน้่องทีอุ่ทศิตนใหก้บั

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ นําท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุ

และสามเณรไป ศกึษา  พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นี้ได ้จากนัน้นําท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา

เลยีวหรอืพระนอนยิม้หวาน ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง เป็น

ของฝากคนทางบา้น 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมน้ํ่าเผา) 

หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดนิทางกลบักรุงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

นําท่านเดนิทางผา่นชม พระเจดยีส์เุล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  2 USD/PAX) องคพ์ระเจดยีส์งูถงึ157ฟุต ตัง้อยูใ่จกลางกรุงยา่งกุง้สรา้ง

อุทศิใหแ้ก่สเุลนตัหนึ่งในสีน่ตัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตํานานของพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 



 

 

 
 

นําท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระ

บาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนัน้ขบัรถชมตวัเมอืงยา่ง

กุง้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  

จากนัน้นําท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสดุอร่อยไปพร้อมกบับรรยากาศท่ีหรหูราและโรแมนติก 

ให้ท่านได้เกบ็ภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งน้ี 

 
 

จากนัน้นําท่านกราบนมสัการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคาํคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์อง

แหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่นี้มลีานอธฐิานจุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนํา

ดอกไมธู้ปเทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจาํวนัเกดิประดษิฐาน

ทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติพระเจดยีน์ี้ไดร้บัการบรูณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาล

องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคาํทัง้หมดน้ําหนกัยีส่บิสามตนั ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครือ่งอฐับรขิารของ

พระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดเจดยี ์ท่านจะไดช้ม

ความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึ่งของพุทธเจดยี์

ลว้นมตีํานานและภูมหิลงัความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสยีก่อน องักฤษกูเ้ท่าไหรก่ไ็มส่ามารถนําขึน้

จากแมน้ํ่าไดภ้ายหลงัชาวพมา่ช่วยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิ จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคซีึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐาน

ขออะไรกจ็ะไดด้ัง่สมความปรารถนา จากนัน้ใหท่้านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้หน็แสงสตี่างกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สี

น้ําเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

 

 

  พร้อมรบัประทานอาหารเยน็เมนูสุดพิเศษ ร้านชาบู Seafood City Hot Pot  (เบียร ์วิสก้ี ไวน์ ไม่อัน้) 

 
 

  หลงัจากนัน้ทาํท่านเขา้พกัโรงแรม  Lotte Yangon Hotel 

 
 

วนัท่ี 3      ย่างกุ้ง-กรงุเทพฯ                                                                           (B/L/-) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม   
นําคณะไปชอ็ปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพมา่ความหลากหลายของสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึมากมายราคาถูก อาท ิอญัมณี 

ทบัทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก เครือ่งเงนิ เครือ่งหวายงานฝีมอืเช่นผา้ปโูต๊ะทีม่คีวามสวยงามและราคาถูกมากผา้โสรง่หญงิชายทีม่ลีวดลายงามมาก 



 

 

 

 
 

นําท่านชม พระเจดยีโ์บตะตอง ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รบัพระเกศาธาตุก่อนทีนํ่าไปบรรจุในพระเจดยีช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชญิขึน้จากเรอื ได้

นํามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแหง่นี้ก่อน พระเจดยีแ์หง่นี้ไดถู้ก ทาํลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที2่และไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหมโ่ดยมคีวาม

แตกต่างกบัพระเจดยีท์ัว่ไปคอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในไดโ้ดยอญัเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคาํใหผู้ค้นไดเ้ขา้มา

กราบไหวม้องเหน็ไดช้ดัเจนสว่นผนงัใตฐ้านเจดยีไ์ดนํ้าทองคาํและของมคีา่ต่างๆทีม่พีุทธศาสนิกชนชาวพมา่นํามาถวายแก่องคพ์ระเจดยี ์นําท่านสกัการะขอพรจาก 

“เทพทนัใจ”(นตัโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อวา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้นําท่านขอพรจาก เทพกระซบิ  

 
 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักกิง่ ) 

 

 
 

  นําท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระ

บาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนัน้ขบัรถชมตวัเมอืงยา่ง

กุง้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  

 
 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปสกัการะที ่ พระหนิอ่อน (เจ๊าดอจ)ี ซึง่เป็นพระพุทธรปูทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพมา่มน้ํีาหนกัถงึ 60 ตนั สงู 37 ฟุต 

แกะสลกัโดยช่างชาวเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่ถอืวา่เป็นช่างทีฝี่มอืดทีีส่ดุของพมา่แลว้นําท่านชม ปางชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวั

จาํนวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ จากนัน้นําท่านเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากคนทางบา้นทีห่า้งสรรพสนิคา้ Market Place  ไดเ้วลา

อนัสมควร นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 



 

 

 
17.35 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Myanmar National Airlines เทีย่วบนิที ่UB 017 

19.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง  

อาจมีการปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

 

 
 ส่ิงท่ีเรามอบให้ลูกค้า VIP ทุกท่าน นอกเหนือจากทวัรป์กติ  

 

 พกัหรรูะดบั 5 ดาว 

 แถม Buffet Shabu 1 มือ้ทีร่า้น Seafood City Hot Pot  ฟรีเบียร ์วิสก้ี ไวน์ ไม่อัน้ 

 แถม Afternoon Tea ที ่โรงแรมเรอื Vintage Luxury Yacht Hotel 

 แถมเมนูพเิศษ กุง้แมน้ํ่าเผา และสลดักุง้มงักร เป็ดปักกิง่ 1 มือ้ 

 

 

อตัราค่าบริการ : ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วนั 2 คืน Lotte Yangon Hotel 

วนัเดนิทาง จอยทวัร ์ท่านละ Private 8 ท่าน Private 6 ท่าน Private 4 ท่าน 

มนีาคม 66 10-12 / 17-19 / 24-26 13,999 บาท 13,999 บาท 14,999 บาท 16,999 บาท 

 

เมษายน 66 

7-9 / 14-16  15,999 บาท 15,999 บาท 16,999 บาท 18,999 บาท 

21-23 13,999 บาท 13,999 บาท 14,999 บาท 16,999 บาท 

พฤษภาคม 66 5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 13,999 บาท 13,999 บาท 14,999 บาท 16,999 บาท 

*ราคาพกั 2 ท่าน/หอ้ง, พกัเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่จงึไมม่รีาคาเดก็ 

**จอยทวัรอ์อกเดนิทางเมื่อมผีูร้ว่มเดนิทางครบ 8 ท่าน** / **กรุป๊ส่วนตวักาํหนดวนัเดินทางได้ตามความสะดวก** 

***จอยทวัรแ์ละกรุ๊ปสว่นตวั มคัคุเทศกท์อ้งถิน่จะรอรบัท่านทีส่นามบนิยา่งกุง้*** / คณะ 15 ท่าน มหีวัหน้าทวัรอํ์านวยความสะดวก*** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบนิ Myanmar National Airline (UB) 

 น้ําหนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กก โหลดกระเป๋าไดอ้กี 30 กก 

 คา่รถนําเทีย่วตลอดทรปิ    

 คา่ประกนัการเดนิทางตามทีร่ฐับาลพมา่กําหนด สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีม่อีายุระหวา่ง 1-60 ปี (แต่ถ้าผู้เดินทางมีอายเุกิน 60 -75 ปี จ่ายเพ่ิมท่านละ 800 บาท และถ้าเกิน 75 

ปีขึน้ไปจ่ายเพ่ิมท่านละ 1800 บาท ) 

 คา่รกัษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 คา่รถกระบะขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน (ในกรณีมผีูเ้ดนิทางมากกวา่ 15 ท่านขึน้ไป ทางบรษิทัฯจดัเป็นรถเช่าเหมาคนัสว่นตวัใหค้ณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมจีาํนวนผู้

เดนิทางน้อยกวา่นี้ ทางบรษิทัฯใชร้ถประจาํทาง จอยรว่มกบัคณะอื่น  

 คา่ไกดแ์ละคา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว และโรงแรมทีพ่ระธาตุอนิทรแ์ขวน หอ้งละ 2 ท่าน  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,000 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน *เกบ็พร้อมค่าทวัร*์ 

 คา่วซี่าสาํหรบัคนต่างชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซี่า) 

 ค่ากระเช้าสู่พระธาตอิุนทรแ์ขวน ไม่รวมในราคาทวัร ์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม เท่ียวเดียวท่านละ 10 usd  ไปกลบัท่านละ 15 usd ท่านไหนมีความประสงคใ์ช้บริการ

สามารถจ่ายตรงกบัทางไกดไ์ด้เลย 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง  

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 



 

 

 
 

การสาํรองท่ีนัง่ และการชาํระเงิน 

• สาํรองทีน่ัง่ ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

• สว่นทีเ่หลอืชาํระทัง้หมด 15 วนัทาํการก่อนออกเดนิทาง 

 

การแจ้งยกเลิก 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนัก่อนออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารท่านละ 5,000 บาท 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนัก่อนออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารท่านละ 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนัก่อนออกเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ 

  

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตุจาํเป็น เนื่องจากการยกเลกิของเทีย่วบนิ การล่าชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอื

ดว้ยสาเหตอุื่น  ๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจาก

เหตุการณ์ดงักล่าวบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธมใิหผ้่านขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หน้าทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ อนัเนื่องมาจากผูเ้ดนิทางมสีิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลอืน่ใดกต็ามทีท่าง

เจา้หน้าทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

- จอยทวัรก์ารนัตีออกเดินทางทุกกรุป๊ แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,000 บาท / ท่าน 

- ในยา่งกุง้กรณีมผีูเ้ดนิทางตัง้แต่ 8 ท่านขึน้ไปจะมเีมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิง่ บรกิาร 

- บรกิารน้ํา ผา้เยน็ ตลอดการเดนิทาง 

- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

ส่ิงท่ีควรเตรียมไป 

สมัภาระสว่นตวั เชน่ เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ยารกัษาโรค รวมทัง้คนรูใ้จ 

 

เอกสารในการเดินทาง 

พาสปอรต์ ทีม่อีายุเหลอืใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ 6 เดอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาตดิต่อ 
 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

 จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ชน่กนั -> http://m.me/unithaitrip 

 หรอืโทร 02-234-5936 

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

