
     
    

 

 

รหสัทวัร ์AMM119-02 

 

บินดว้ยสายการบิน Myanmar National Airlines :ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

UB020 BKK(สุวรรณภูม)ิ – RGN(ยา่งกุง้) 10.20-11.15 

UB017 RGN(ยา่งกุง้) – BKK(สุวรรณภูม)ิ 17.35-19.30 

**น ้าหนักกระเป๋าโหลด30โล สามารถถือข้ึนเคร่ืองไดน้ ้าหนักไม่เกิน7 ก.ก. 

**พาสปอรต์ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

 

**รวมค่าประกนัอุบตัิเหตแุละสุขภาพที่ครอบคลุมโควิดแลว้ ** 



 

 

 

 
 

พม่า หรือเมียนมาร ์(Myanmar) ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและ

วฒันธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัสนานมาแลว้ที่เมืองย่างกุง้ติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมือง

โบราณแห่งน้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพส าเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษ

สรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มีแต่รถประจ าทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่ และสามลอ้ ที่เก่าจวนจะพงัมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดทา้ยของ

ศตวรรษที่ 20 ย่างกุง้ไดพ้ลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้ งเพื่อสรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านักงานที่สูงระฟ้า

ขึ้ นมาแทนที่ แต่นัน่ไม่ไดท้ าใหเ้สน่ห ์ของย่างกุง้ ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะท่ีทนัสมยั ช่วยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบาย

ขึ้ นและแมถึ้งว่าจะมีตึกสูงขึ้ นแซมอยู่ กบัหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผูค้นกลบัเปลี่ยนแปลงไปนอ้ยกว่า  

หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที่ส าคญัในหงสาวดี อาทิ 

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า, พระราชวงัแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย ์โบราณสถานที่

มีความงดงามแห่งหน่ึงของหงสาวดี  

หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที่ส าคญัในหงสาวดี อาทิ 

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า, พระราชวงัแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย ์โบราณสถาน

ที่มีความงดงามแห่งหน่ึงของหงสาวดี  

โปรแกรมการเดินทางพม่า 2วนั 1คืนโดย UB 

วันแรก  กรุงเทพ-ย่างกุง้–หงสาวดี-เจดียช์เวมอดอว(์ShwemawdawPagoda)-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไ์จปุ่๊น-พระนอน

ย้ิมหวาน (ชเวตาเลียว)-มหาเจดียช์เวดากอง - ย่างกุง้    (-/L/D) 

08.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบิน UB พบเจา้หน้าที่

ของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

10.20น.  เหริฟ้าสู่ กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดย สายการบิน Myanmar National Airline เที่ยวบินที่ UB020 

   
11.15น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอง กรุงย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

  (มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินจะแจกโสร่ง,ผา้ซ่ิน ท่านละ 1ผืนใหแ้ก่ท่านก่อนออกเดินทาง)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ตม้ย ากุง้  

   

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-

2 ชัว่โมง) ผ่านชม สุสานสมัพนัธมิตร ยุคสมยัพม่ารบกบัญี่ปุ่ นในสงครามโลกครั้งที่ 2  

จากน้ัน น าท่านนมัสการ เจดียช์เวมอดอว ์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา ซึ่งเป็น

เจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยงัเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาชา้นาน แลว้น าท่าน



 

 

 

ชม พระราชวงับุเรงนอง ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดคน้และบูรณะปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรกัหักพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ท าให้

สนันิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนองปัจจุบนั 

   

จากน้ันน าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้ มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมือง

หงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้ นเมือง ผา้พ้ืนเมือง เป็นของฝากคนทางบา้น 

จากน้ันชม พระเจดียไ์จ๊ปุ่  น ซึ่งบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จ

พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าใน  อดีต 3 พระองค์ คือ 

พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)สรา้ง

โดยส่ีสาวพ่ีน้องที่อุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ง แวะกบับุรุษเพศ 

จากน้ันชม พระเจดียไ์จ๊ปุ่ น ซึ่งบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จ

พระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้

โกนาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)สรา้งโดยส่ีสาวพ่ี

น้องที่อุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ 

                        
จากน้ันเดินทางกลับเขา้ย่างกุง้ น าท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์

ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมือง

ย่างกุง้มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พ่ือขอพรจากองค์เจดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ี

รอบองค์เจดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนั

เกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรัชกาล องคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่น

ทองค าทั้งหมดน ้าหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่อง

อฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงั

มีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดีย ์พาท่านเดินไปขอพรที่ แม่ยกัษ ์ผูป้กป้องดูแลเจดีย ์คนพม่าเชื่อว่าแม่ยกัษ์...

จะช่วยในการตัดกรรมจากเจา้กรรมนายเวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ี่มีเวรกรรมกับเจา้กรรมนายเวรทั้งหลาย ช่วยขจัด

เคราะห์กรรม ขจัดอุปสรรค ติดขัดต่างๆ ควรมาอธิษฐานขอใหท้่านช่วย ใหช้ีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้ นเรื่อยๆ ซึ่งถา้หากคุณ

ก าลังมีทุกข์และหาหนทางไม่ออก ก็ลองมาไหวข้อพรจะแม่ยกัษ์ใหช้่วยบนัดาลใหส่ิ้งรา้ยๆ ส่ิงมีดี ออกไปจากชีวิต และ

ขอใหช้ีวิตมีแต่ส่ิงดีๆเขา้มา นอกจากน้ียงัเชื่อกันว่าแม่ยกัษ์...ยงัช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รูจ้ักกา้วหน้าใน

หน้าที่การงาน ใครท่ีตกงานอยู่ จุดน้ีเป็นอีกหน่ึงจุดที่ตอ้งหา้มพลาด  



 

 

 

ปล.แม่ยกัษ์จะประดิษฐานอยู่ติดกบับนัไดประตูทางทิศตะวนัออกค่ะ 

วิธีการขอพรจากแม่ยกัษ ์

ในการขอพรจากแม่ยกัษ์น้ัน จะนิยมถวายบุหรี่ และผา้สีเขียว คนพม่าเชื่อว่าแม่ยกัษ์ท่านชอบบุหรี่ ใหเ้ตรียมบุหรี่มาไหว ้

ตั้งจิตอธิฐานขอพร หลงัจากน้ันก็จุดบุหรี่ขอพร แลว้น าไปปักตรงที่ดา้นหน้าองค์แม่ยกัษ์ จะมีที่ปักตามที่เคา้จดัไวไ้ด้เลย

ค่ะ มีหลายคนที่ขอพรแลว้ประสบความส าเร็จ ก็จะกลบัมาไหวแ้ม่ยกัษ์อีกครั้งค่ะ หากใครท่ีเดินทางมาที่ชเวดากองอย่า

ลืมแวะเวียนไปไหวข้อพรแม่ยกัษ์กนัไดน้ะคะ 

 

   วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมัง กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกัง โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ อหงั วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ 

ธาตุโย อหงั วันทามิ สพัพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ ** 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร เมนูสุดพิเศษ รา้นชาบู Seafood City Hot Pot (เบียร ์วิสก้ี ไวน ์ไม่อัน้) 

 

 
  

 

                                        บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วันเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

 

     หลงัจากน้ันท าท่านเขา้พกัโรงแรม  LOTTE HOTEL ระดบั5ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วันที่สอง      ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน (เจา๊ทตัจี) –วัดงาทตัจี – มหาเจดียก์าบาเอ-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ- (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ดว้ยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีอาหารมากมายให้ท่านเลือก

ทานทัง้นานาชาติ ก๋วยเตีย๋ว เฝอ ขา้วตม้ ขนมปัง เบเกอร่ี เครื่องด่ืม ผลไม ้สลัดผกั 

น าท่านชม เจดียเ์จ๊าทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาท่ี

งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค7์0เมตร น าท่านนมสัการ วดังาทตัจี Nga Htat Gyi 

Pagoda มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่

แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกั

ทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง (สมัยมณัฑะเลย)์  

                        
 

น าคณะไปชอ้ปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินคา้ของ

ฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผา้ปูโต๊ะที่

มีความสวยงามและราคาถูกมากผา้โสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก 

 

 

 

 



 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูสลดักุง้มังกร เป็ดปักก่ิง ) 

               
น าท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซึ่งเป็นเจดียท์ี่สรา้งขึ้ นเพื่อรบัพระเกศาธาตุก่อนที่น าไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง เม่ือ

พระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท้ี่พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก 

ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้ นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ัว่ไปคือ

ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าให้

ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดียไ์ดน้ าทองค าและของมีค่าต่างๆที่มี พุทธศาสนิกชนชาว

พม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์ 

 

น าท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อว่า

อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา จากน้ันน าท่านขอพรจาก เทพกระซิบ (อมาดอเมี๊ยะ) 

จากน้ันน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้่านไดล้องชิมของว่างสุดอร่อยไปพรอ้ม

กับบรรยากาศท่ีหรูหราและโรแมนติก ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งน้ี 

   

หลงัจากน้ัน น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียก์าบาเอ (Kaba Aye Pagoda) ค าว่า "กาบาเอ" หมายถึงสนัติภาพของ

โลก โลกแห่งสนัติสุข เป็นเจดียท์รงกลมรูปทรงแปลกตา มีความงดงาม ตั้งอยู่ทางดา้นทิศเหนือของเมืองย่างกุง้ บน

ถนนกาบาเอ เจดียแ์ห่งน้ีเป็นที่ร าลึกถึงการประชุมสภาสงฆร์ะดบัโลกเพื่อใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา 

ซึ่งจดัขึ้ นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954 หลงัจากพม่าไดร้บัเอกราชจากองักฤษ เจดียมี์ความสูงและกวา้ง 34 เมตร ภายใน

ประดิษฐานพระอฐิัธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลัลานะ ดา้นในมีพระพุทธรูปองคพ์ระประธานหล่อดว้ยเงิน

บริสุทธ์ิหนัก กว่า 500 กิโลกรมั เป็นองคพ์ระมหามุนีจ าลอง (องคจ์ริงประดิษฐานที่มณัฑะเลย ์)และพระพุทธรูปราย

ลอ้มรอบ ๆ ส่วนดา้นบนเป็นทีป่ระดิษฐานของพระพุทธรูปองคเ์ล็กจ านวน 28 องค ์ซึ่งเท่ากบัจ านวนสาวกของ

พระพุทธเจา้ พระเจดียก์าบาเอมีทางเขา้ทั้งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ ร่วมท า

พิธีอนัศกัด์ิสิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อว่า “หาก



 

 

 

ท่านใดไดท้ าพิธีมงคลบูชารบัพระธาตุ ท่านน้ันจะหมดเคราะห ์ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป     

 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน **อิสระทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

17.35น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่UB017 

19.30น.  ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

             ********************************************************** 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

วนัเดินทางและอตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่/ท่าน 

พกัเดี่ยว 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

22-23 เม.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

29-30 เม.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

30เม.ย.-01 พ.ค. 2566*วนัแรงงาน* 11,999.- 2,500.- 

06-07 พ.ค. 2566*วนัฉัตรมงคล* 11,999.- 2,500.- 

07-08 พ.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

13-14 พ.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

20-21 พ.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

27-28 พ.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

03-04 มิ.ย. 2566*วนัวิสาขบูชา* 11,999.- 2,500.- 

04-05 มิ.ย. 2566*วนัวิสาขบูชา* 11,999.- 2,500.- 

10-11 มิ.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

17-18 มิ.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

24-25 มิ.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

01-02 ก.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

08-09 ก.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

15-16 ก.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

22-23 ก.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

29-30 ก.ค. 2566 *วนัเฉลิม* 11,999.- 2,500.- 

05-06 ส.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

12-13 ส.ค. 2566 *วนัแม่* 11,999.- 2,500.- 

13-14 ส.ค. 2566 *วนัแม่* 11,999.- 2,500.- 

19-20 ส.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

26-27 ส.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 

02-03 ก.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

09-10 ก.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

16-17 ก.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

23-24 ก.ย. 2566 9,999.- 2,500.- 

30 ก.ย.-01ต.ค. 2566 9,999.- 2,500.- 



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

➢ ค่าตัว๋เครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) 

➢ ค่ารถน าเที่ยวตลอดทริป       

➢ ค่ารกัษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

➢ ค่าไกดท์อ้งถิ่นและค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

➢ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 5 ดาวที่ย่างกุง้ หอ้งละ 2 ท่าน  

➢ ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

➢ ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

➢ ฟร!ี!!! วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ไทย 

➢ ฟร!ี!!! แจกผา้ซ่ินหรือโสร่งท่านละ 1ผืน  

➢ รวมค่าประกนัสุขภาพท่ีครอบคลุมโควิดแลว้ 

 อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

➢ ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ+เด็กรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นท่านละ 1,000บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร)์ 

➢ ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

➢ ไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง  

➢ ไม่รวมภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

หมายเหตุ 

➢ บริการน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

➢ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สมัภาระส่วนตวั เช่น เสื้ อแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบายหรือรองเทา้แตะ, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมทั้งคนรูใ้จ 

เอกสารในการเดินทาง 

1.พาสปอรต์ ที่มีอายุเหลือใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 6 เดือน 

2.ใบฉีดวคัซีน จากแอพหมอพรอ้ม ตอ้งฉีด 2เข็มขึ้ นไปยี่หอ้ใดก็ได ้ 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 8ท่านขึ้ นไป 

• ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรบัขึ้ นภาษีน ้ามนัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความ

เป็นจริง 

• ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้



 

 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรพัยสิ์นสูญหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 

เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 7,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

• ช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่า

มดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของ

สายการบิน 


