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     รหัสโปรแกรม : 27191 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)  
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นะโม...เมียนมาร ์3 วัน 2 คืน 
3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศักดิ์สิทธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 
มหาเจดย์ีชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง  เจดย์ีชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวด ี

พระธาตุอนิทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย   
พระนอนยิม้หวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวงับุเรงนอง / วดังาทัตจี / วดัพระนอนตาหวาน 

เจดย์ีโบตาทาวน์ ขอพร "เทพทันใจ" นัตโบโบย ีช่ือเสียงดงัที่สุดในพม่า 
เมนูพเิศษ !!  บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / กุ้งแม่น า้ ... พร้อมรับของที่ระลกึทุกที่น่ัง 

เดินทางโดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) 

*** ราคาขายเป็นราคาโปรโมช่ันไม่มีราคาเด็ก  ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการ  รวมค่าประกนัพม่าแล้วส าหรับอายุ 1-60 ปี *** 

วัน รายการ หมายเหตุ 
 

วันแรก 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระ
ธาตุอนิทร์แขวน 

UB020   

BKK RGN  
10.40-11.35 ท่ีพกั  KYAIKHTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง 

พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวัง
บุเรงนอง – พระนอนยิม้หวาน – เมืองย่างกุ้ง – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์  “มหา
เจดีย์ชเวดากอง” 

 

ท่ีพกั  STADIUM  HOTEL YANGON  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี 
– ตลาดสก๊อต – สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

UB017   

RGN  BKK    
17.25-19.20 
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ก าหนดการเดินทาง  

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอนิทร์แขวน 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Myanmar 
National Airlines (UB)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน. 

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินท่ี UB020 
11.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินประเทศพม่า

ชา้กวา่ไทยคร่ึงชัว่โมง) 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
   สู่  เมืองพะโค หรือ เมืองหงสาวดี  เมืองเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงยา่งกุง้ ในอดีตเคยเป็น

เมืองหลวงของอาณาจกัรพม่า และมอญ ยงัเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุ
มากกวา่ 400 ปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
 สู่ น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 
ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ กบั
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อพระพุทธเจา้มหากสัสปะ ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่สร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ี
มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหสั้ตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้ก์ทิโย หรือ เมืองไจ้โท (Kyaikto) เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ
ของประเทศพม่า ไจโ้ทเป็นภาษามอญ มีความหมายว่า "หินรูปหัวฤาษี" ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเจดียพ์ระธาตุอินแขวนท่ี
โด่งดงั และเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวพม่า รวมถึงประเทศเพื่อนบา้นอยา่งชาวไทยดว้ยเช่นกนั  เดินทางต่อสู่ 
พระธาตุอินทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้นแคมป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน 
รถบรรทุกหกลอ้ ( เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียว ท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินแขวนได ้) ** หมายเหตุ กรุณา
เตรียมกระเป๋าขนาดเลก็เพื่อส าหรับใส่สัมภาระคา้งบนเขา 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ** 
 ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน(GOLDEN ROCK) 
แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก ระดบัน ้ าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะ
เป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่
บนยอดเขาอย่างหม่ินแหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก 
เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท า
ให้หินก้อนน้ีทรงตวัอยู่ได้อย่างสมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชา พระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินแขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
บนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินแขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทอง องคพ์ระธาตุ



UB-RGN001                                                                                                                                                                                                4 

อินทร์แขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรีสามารถอธิฐานและฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิด
แทนได)้  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 ท่ีพกั KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า  

☺  อิสระไหว้พระขอพร หรือ นั่งสมาธิ ☺ ท่ีหน้าองค์พระเจดีย์ได้ตลอดท้ังคืน แต่ประตูเหล็กท่ีเปิด ส าหรับสุภาพบุรุษ จะ
เปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองน่ัง เน่ืองจากบนเขามีอุณหภูมิต ่า และอากาศเย็น
ตลอดท้ังปี. 

 

วันท่ีสอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนยิม้
หวาน – เมืองย่างกุ้ง – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศักด์ิสิทธ์ิ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” 

เช้ามึด อสิระใส่บาตรหรือน่ังสมาธิบริเวณพระธาตุตามอธัยาศัย  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านลงจากเขาสู่คิมปุ้นแค้มป์ เพื่อเปล่ียนรถเดินทางต่อสู่ เมืองหงสาวดี  
 สู่   เจดีย์ชเวมอดอร์ มีช่ือเรียกในภาษามอญซ่ึงคนไทยจะ
คุน้เคยกบัช่ือ พระธาตุมุเตา แปลวา่ “จมูกร้อน”  เป็นเจดียเ์ก่าแก่
คู่บา้นคู่เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุด
ของชาวพม่า เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและ
ศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่
ตรงบริเวณยอดฉัตรท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 เจดียช์เวมอดอ
เคยผ่านการพงัทลายจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่มาแลว้ถึง 4 คร้ัง โดยแผน่ดินไหวคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 5 ก.ค. พ.ศ. 
2473 ไดท้ าให้ปลียอดของเจดียห์ักพงัลงมา แต่ชาวเมืองไดร่้วมใจช่วยกนับูรณะเจดียช์เวมอดอข้ึนมาใหม่ในปี
พ.ศ.2497 พร้อมดว้ยความสูงถึง 374 ฟุต อยา่งในปัจจุบนั 
  สู่ พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัท่ียงั
หลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค า
สรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของพระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ัง
ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอย 
ทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (กุง้แม่น ้าท่านละ 1 ตวั) 



UB-RGN001                                                                                                                                                                                                5 

  นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิม้หวาน)  พระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงาม
ในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
ของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) อิสระพกัผอ่นชมวิวสองขา้งทางตาม
อธัยาศยั จนเดินทางถึงเมืองยา่งกุง้ 

   สู่  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda เจดียท่ี์
อยู่คู่บา้นคู่เมืองของชาวพม่า เป็นเจดียท่ี์มีความโดดเด่นมาก
ในย่างกุ้งซ่ึงความหมายของช่ือเจดีย์น้ี ค  าว่า ชเว แปลว่า 
"ทองค า" เเละ ชเวดากอง เเปลว่า "เจดียท์องแห่งเมืองดากอง" 
เจดียน้ี์ถูกสร้างมาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเช่ือว่า 
เป็นสถานท่ีบรรจุพระเกศาธาตุจ านวน 8 เส้น ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ และเคร่ืองอฐับริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในอดีตอีก 3 พระองค ์พระเจดียแ์รกเร่ิมสร้างมี
ความสูง 18 เมตร ซ่ึงในปัจจุบนัมีความสูง 98 เมตร นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้ง
แปดทิศรวม 8 องค ์บริเวณโดยรอบเจดียอ์งคเ์ล็กองคน์อ้ย ผูค้นจ านวนมากเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อกราบไหว ้สักการะ
สรงน ้าองคป์ฏิมาและท าทกัษิณาวตัร ผูท่ี้เขา้มานมสัการหรือเยีย่มชมจะตอ้งถอดรองเทา้ทุกคร้ังเม่ือมาถึงทางเขา้ 
ให้เดินตามเข็มนาฬิกา เจดียช์เวดากองน้ีเป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะสวยงามมาก เน่ืองดว้ยเเรงศรัทธาในองคพ์ระเจดีย์
ของชาวพม่า ท่ีมกัจะนิยมการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ใหก้บัพระเจดีย ์ท าใหเ้จดียอ์งคน้ี์มีเคร่ืองประดบัมี
ค่าเป็นจ านวนมากกวา่ 5,000 ช้ิน สถานท่ีน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นศูนยร์วมแห่งความศรัทธาของชาวพม่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนู  BUFFET SEAFOOD+HOT POT) 
 ท่ีพกั STADIUM  HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีสาม เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – ตลาดสก๊อต – 
สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   สู่  เจดีย์โบตาทาวน์ สถานท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูปไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2 องคแ์ละพบพระรูปทอง เงิน ส าริด 700 องคแ์ละจารึกดินเผาภาษาบาลีและตวัหนงัสือพราหมร์
อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงามและมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลาย

ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย  จุดในองค์พระเจดีย์  
ขอพร เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ธิดาของพญานาคท่ีมีความศรัทธาในจากนั้นน าท่านข้ามฝ่ังถนน  
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พุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่กินเน้ือสัตวเ์ม่ือส้ินชีวิตไปไดก้ลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าไดศ้รัทธาและกราบ
ไหวม้ายาวนาน 

  สู่ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนท่ีมีความ
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระบาท
ท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ ใหท้่านไดข้อพรตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 
  สู่  วัดงาทัตจี วดัน้ีมีพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทรงเคร่ืองแบบกษตัริยเ์คร่ืองทรงเป็นโลหะดา้นหลงัจะเป็นไมสั้กแกะสลกัทั้งหมด 
สลกัเป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น 
นอกจากท่ีวดัจะมีพระประธานองคใ์หญ่แลว้ บริเววณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมีพระพทุธรูปประจ าวนัเกิดให
ผูค้นไดสั้กการะโดยการสรงน ้ า ประดุจดงัสรงน ้ าพระในวนัสงกรานตแ์ละจ านวนคร้ังท่ีสรงน ้าถือตามอายุ เม่ือ
เดินรอบๆ องคพ์ระงาทตัจีแลว้ ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนงัท่ีแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั มีค  าบรรยาย
เป็นภาษาพม่าและภาษาองักฤษดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (กุง้แม่น ้าท่านละ 1 ตวั) 
  อิสระช้อปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke..Aung..San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณนิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนั
หลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณี
ท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต 
(Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์). จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้  

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น 
เช่น สภาพการจราจรท่ีคบัคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตวัแทนบริษทั (มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์, คนขบัรถ)เป็นผูพ้ิจารณาและ
บริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษทัขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ้นเคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ี
ระบุในรายการทวัร์. 

17.25 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบนิท่ี UB017 
19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ............. 
 

*********************************************** 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่เดนิทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
 

พกัเดี่ยว 

วนัที่  21 – 23 เมษายน 2566 (ศุกร์-อาทิตย์) 12,990.- 2,500.- 

วนัที่  28 – 30 เมษายน 2566 (ศุกร์-อาทิตย์) 12,990.- 2,500.- 

วนัที่  5 – 7 พฤษภาคม 2566 (ศุกร์-อาทิตย์) 12,990.- 2,500.- 

วันที่  26 – 28 พฤษภาคม 2566 (ศุกร์-อาทิตย์) 12,990.- 2,500.- 
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ค่าบริการนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนั 
- ค่ารถรับส่งสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนั (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
- ค่า Myanmar Insurance ประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทาง 50 USD ** เง่ือนไข อายุ 1-60 ปี  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
x ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
x ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
x ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 
x ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x  ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นอันเน่ืองจากสถานการณ์โควิดหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด อาทิเช่น ค่าตรวจ RT-PCR , ATK ท่ีมี
เจ้าหน้าที่เรียกเกบ็ภายหลงั ค่าประกนัโควิด ฯลฯ  
x ค่า Myanmar Insurance ประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทาง *กรณี อายุ 61-75 ปี จ่ายเพิม่ 800 บาท , อายุ 75 ปีขึน้ไป จ่ายเพิม่ 
1,800 บาท 
 

** การเดินทางเข้าพม่า **                                                  
1. ผู้เดินทางเข้าประเทศพม่าจะต้องท า Myanmar Insurance ประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทาง  
2. เอกสารการฉีดวีคซีนครบโดส (ได้รับวัคซีน 2 เข็มขึน้ไป)                                                                     
3. ต้องกรอก Health Declaration From เพ่ือยืนยันท่ีสนามบิน(จะแจกใบให้กรอกบนเคร่ือง)                                                                                     
 

เดินทางขั้นต ่า 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ
เดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ
เล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 
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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

