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MAKE A WISH MYANMAY 
BY 8M 

 

ทวัรพ์ม่า !!!! 3 วนั 2 คืน 

ยา่งกุง้ – สิเรียม – หงสาวดี 

นมสัการ 2 มหาบูชาสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

พระมหาเจดียช์เวดากอง – พระธาตมุุเตา  

ขอพรเทพทนัใจ – ชมเจดียก์ลางน ้าเยเลพญา 

 

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์+ สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง + กุง้เผา 

 แจกฟรี!!! เส้ือยดืทวัรพ์ม่าดีดี+หนงัสือสวดมนต ์

พกัโรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดบั 4 ดาว 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง   มิถุนำยน-กันยำยน 60 
ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ - สิเรยีม – เจดียเ์ยเลพญา – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ เทพกระซิบ D 

วนัท่ี 2 ยา่งกุง้ - หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย - เจดียไ์จปุ่๊น – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – พระ

นอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 ยา่งกุง้ – พระนอนเจา๊ทตัจี – ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน – ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ B-L 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ - สเิรยีม – เจดียเ์ยเลพญา – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ  

                  เทพกระซิบ 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการ

บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

11.00 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ชา้

กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ 

เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา(KyaikHwawWun Pagoda) เจดียจ์ะ

ตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบ

เรือ สมควรแก่เวลาน าท่านกลับกรุงย่างกุง้ จากน้ันน าท่านกราบนมัสการ 

เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8

รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่าย

สมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระ

บรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม
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ส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของ

ชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะ

กบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจไว ้ น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ 

ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา

อย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมา

นานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั โรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง ยา่งกุง้ - หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย - เจดียไ์จปุ่๊น – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – พระ

นอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์

จ าพรรษากวา่ 500 รูป อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของ

พระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา 

ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็น

ปัจจยัไดเ้ช่นกนั) น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น(KyaikPunBuddha) 

เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนแด่

พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมานอ้งสาวคน

สุดทอ้ง กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคน

สุดทอ้งพงัทลายลงมา และมีการบรูณะข้ึนมาใหมจึ่งท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะแตกต่างจากองคอ่ื์นๆ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา 
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 จาก น้ันน า ท่ านชม เจดีย ์ช เว-มอดอร์ หรือ  พระธาตุ มุ เตา 

(ShweMordore) ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระ

เจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหา

บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอด

เจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก 

(ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดีย์

องคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ

มอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร 

กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือ

ถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ี

ท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระ

ราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ น

ครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงั

ลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชน

ไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดียอ์งค์ปัจจุบัน จากน้ันน า

ท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามใน

แบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด

ของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงั

สามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมือง

ย่างกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะ

เกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ย

กว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 

2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดา

ดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากอง

เป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้ ง

ดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบั

ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะ
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น ามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บา้งนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลกูประค า และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุด

ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของ

พระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน 

ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบ

องค์เจดียย์ังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ

ประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

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

 น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม ยา่งกุง้ – พระนอนเจา๊ทตัจ ี– ตลาดสกอ๊ต - พระหินอ่อน – ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน 

(KyaukHtatgyiBuddha) นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต 

สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ี

งดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ จากน้ันใหท่้านอิสระ 

ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า 

สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะ

อาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลาย

ชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน

แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ 

(หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะต้องแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) ปิดทุกวนัจนัทร ์โปรแกรมจะสลบัเปล่ียนวนัไปค่ะ) 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพมา่  

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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จากน้ันชม ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพมา่โดยชา้งทั้ง 3 ตวัน้ี มีลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทอง

อร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมไดย้ากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเขา้มา

ชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่าน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

16.30น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์

18.15น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 
 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านได้

ท  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

อตัราค่าบริการ (บาท) 

เดือน วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

มิถนุายน 

02-04 มิ.ย. 60 

03-05 มิ.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

04-06 มิ.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

09-11 มิ.ย. 60 

10-12 มิ.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

11-13 มิ.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

16-18 มิ.ย. 60 

17-19 มิ.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

18-20 มิ.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 
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23-25 มิ.ย. 60 

24-26 มิ.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

25-27 มิ.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

30มิ.ย.-02ก.ค. 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

กรกฎาคม 

01-03 ก.ค. 60 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

02-04 ก.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

07-09 ก.ค. 60 

08-10 ก.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

09-11 ก.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

14-16 ก.ค. 60 

15-17 ก.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

16-18 ก.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

21-23 ก.ค. 60 

22-24 ก.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

23-25 ก.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

28-30 ก.ค. 60 

29-31 ก.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

30ก.ค.-01ส.ค. 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

สิงหาคม 

04-06 ส.ค. 60 

05-07 ส.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

06-08 ส.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

11-13 ส.ค. 60 

12-14 ส.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

13-15 ส.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

18-20 ส.ค. 60 

19-21 ส.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

20-22 ส.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 
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25-27 ส.ค. 60 

26-28 ส.ค. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

27-29 ส.ค. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

กนัยายน 

01-03 ก.ย. 60 

02-04 ก.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

03-05 ก.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

08-10 ก.ย. 60 

09-11 ก.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

10-12 ก.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

15-17 ก.ย. 60 

16-18 ก.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

17-19 ก.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

22-24 ก.ย. 60 

23-25 ก.ย. 60 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

24-26 ก.ย. 60 10,500 บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 

ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 

ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็น

พิษเท่าน้ัน”)  
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อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขับรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 3 

USD/วนั มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก (ส าคญั) 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 

ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ

ในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 
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 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้

เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้

และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 ท่าน 

ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่ง

ดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน 

ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 


