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รายละเอียดการเดินทาง 

กราบพระบรมธาตุศักด์ิสิทธิ์ในพม่า (4 วัน 3 คืน) 
 

  น ำเท่ียวกรุงย่ำงกุ้ง , เมืองหงสำวดี (พะโค), พระธำตุอินทร์แขวนแห่งเมืองไจติโย 
  กรำบนมัสกำรพระมหำเจดีย์ทองค ำชเวดำกองพุทธสถำนศักด์ิสิทธิ์แห่งกรุงย่ำงกุ้ง 
  สัมผัสกับควำมมหัศจรรย์แห่งพระธาตุอินทร์แขวนศักด์ิสิทธิ์ท่ีเมืองไจติโย 
  สักกำระ ชเวมอดอเจดีย์ มหำเจดีย์ท่ีมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี 
  กรำบพระพุทธไสยาสน์ชเวทาลยวง พระนอนท่ีงดงำมท่ีสุดของพม่ำ 
  สักกำระ ขอพรเทพทันใจ(นัตโบโบยี) ท่ีเจดีย์โบตาทาวน์ 

ช่วงกำรเดินทำง 08 - 11 กันยำยน, 20-23 ตุลำคม, 24-27 พฤศจิกำยน, 08-11 ธันวำคม 2560, 
11-14 มกรำคม, 17-20 กุมภำพันธ์, 16-19 มีนำคม 2561 

โดยสำยกำรเมียนมำร์ แอรเ์วย์ (8M) 
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วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – กรุงย่างกุ้ง  
08.30 น. - ผู้เดินทำงทุกท่ำนพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู

ทำงเข้ำหมำยเลข 7 ROW W  เคำน์เตอร์ 1-4 สำยกำรบินเมียนมำร์ แอร์เวย์ (8M)เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท
ฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนกำรเดินทำง 

10.40 น. - ออกเดินทำงสู่กรุงย่ำงกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M330  ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 
11.25 น.* - (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนำมบินมิงกำลำดอน กรุงย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำร์ ผ่ำนพิธีกำรตรวจค้นเข้ำเมือง

และศุลกำกร   
12.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร 
13.00 น. - น ำกรำบพระพุทธไสยาสน์เชาตาจีแห่งเมืองย่ำงกุ้ง ซ่ึงมีพุทธลักษณะพิเศษคือ ที่บริเวณใต้พระบำทมี

ภำพวำดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นม่ิงมงคลสูงสุดเพรำะประกอบด้วยลำยธรรมจักรข้ำงละองค์  ในบริเวณ
ใจกลำงฝ่ำพระบำทล้อมด้วยรูปอัฎฐุตรสตกตมงคล 108 ประกำร 

14.00 น. -  น ำท่ำนนมัสกำร เจดีย์โบตะตาว หรือ เจดีย์โบตาทาวน์  (Botahtaung 
Pagoda) หมำยถึง “ทหาร 1,000 นาย” โดยมีควำมเชื่อเล่ำต่อๆ กันมำว่ำเม่ือ
ประมำณสองพันปีที่แล้ว พระเจ้ำโอกะลำปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหำร 1,000 
นำย ตั้งแถวถวำยควำมเคำรพพระเกศำธำตุ (สำรีริกธำตุ)ที่อันเชิญมำจำกอินเดีย
เพื่อน ำไปบรรจุไว้ที่ มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศำธำตุไว้ 1 
เส้น ในเจดีย์นี้ ต่อมำ ได้มีกำรบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ที่เกิดจำกควำมเสียหำยใน
สงครำมโลกคร้ังที่ 2 ปรำกฎว่ำไปพบของมีค่ำหลำยอย่ำงภำยในเจดีย์ จึงสร้ำง
โครงสร้ำงใหม่โดยให้ฐำนเจดีย์มีช่องซิกแซกคล้ำยเขำวงกต ภำยในสีทองอร่ำม
สวยงำม และน ำวัตถุโบรำณจัดแสดง อีกทั้งน ำพระเกศำธำตุมำบรรจุในมณฑป
ครอบแก้วใสใจกลำงเจดีย์อีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนสักกำระ เทพทันใจ (นัตโบโบ
ยี) ซ่ึงเป็นเทพที่ชำวไทยและชำวพม่ำให้ควำมเคำรพอย่ำงมำกและนิยมมำขอพร
ด้วย เพรำะเชื่อว่ำจะท ำให้สมปรำรถนำรวดเร็วทันใจ สมกับค ำเทพทันใจ นั่นเอง 
จำกนั้นน ำท่ำนสักกำระ เทพกระซิบ หรือ เม๊ียะนำนหน่วย มีนัตองค์หนึ่งกล่ำวไว้
ว่ำ เทพกระซิบเป็นธิดำของพญำนำคที่มีควำมศรัทธำต่อพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงเชื่อว่ำถ้ำ
กระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วย 

16.00 น. - ผ่ำนชมพระเจดีย์สุเล เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงสวยงำมในประเทศพม่ำเป็นทองค ำเหลืองอร่ำมตั้งอยู่ตรง
ย่ำนใจกลำงเมือง มีชำวพม่ำเปรียบเทียบไว้ว่ำ เจดีย์ชเวดำกองนั้นเปรียบเสมือนวิญญำณของชำวพม่ำ 
และเจดีย์สุเลเปรียบเสมือนหัวใจของเมืองหลวง   

16.30 น. - น ำกรำบนมัสกำรพระบรมธาตุชเวดากอง (SHWEDAGON PAGODA) พระมหำเจดีย์ทองค ำที่
งดงำมตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่ใจกลำงเมืองย่ำงกุ้ง มีควำมสูง 109 เมตร ประดิษฐำนอยู่บนเนินดินที่ชื่อ 
“สิงห์คุตร” (SINGUTTARA) ซ่ึงมีลำนรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุด ในเขตปริมณฑลเมืองย่ำงกุ้ง
ฐำนขององค์พระมหำเจดีย์มีควำมกว้ำงโดยรอบประมำณ 473 เมตรรอบฐำนพระมหำเจดีย์รำยล้อมไป
ด้วยเจดีย์องค์เล็กๆอีกนับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้ำนเป็นศิลปะสมัยมัณฑะเลย์ ปลำยยอดฉัตรขององค์

http://travel.mthai.com/world-travel/71912.html
http://travel.mthai.com/world-travel/71912.html
http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html
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พระมหำเจดีย์ประกอบ ด้วยเพชรและพลอยมำกมำยนับพันเม็ดพระมหำเจดีย์ชเวดำกองสันนิษฐำนโดย
นักโบรำณคดีว่ำเร่ิมก่อสร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 1 และเชื่อกันว่ำภำยในองค์พระมหำเจดีย์เป็น
ที่ประดิษฐำนเส้นพระเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำจ ำนวน  8 เส้น ปัจจุบันชำวพุทธจำกทั่วโลกได้มำ
ประกอบกิริยำบุญในลักษณะต่ำงๆท่ำนจะประทับใจในควำมงดงำมของพระมหำเจดีย์แห่งนี้ จนท ำให้
ท่ำนเกิดปิติในพุทธบำรมีของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำง
น่ำประหลำดใจจำกนั้นให้ท่ำนได้มีโอกำสซ้ือของที่ระลึกบริเวณ
ทำงขึ้น-ลงระหว่ำงที่จอดรถกับองค์พระมหำเจดีย์ตำมอัธยำศัย  
ซ่ึงจะมีพระพุทธรูปท ำด้วยไม้และหินอ่อนแกะสลัก, พระอุปคุต
และปรำสำท ตลอดทั้งเคร่ืองบูชำพระพุทธนำนำชนิดตำมแบบ
ฉบับของชำวพม่ำ 

18.30 น. - รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำร 
20.00 น. - เช็คอินเข้ำที่พักโรงแรมชำเทรียม (Chatrium Hotel) หรือเทียบเท่ำ 
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที  
 
 
 
 
 
 

วันที่สองของการเดินทาง  กรุงย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจติโย 
07.00 น. - รับประทำนอำหำรเช้ำที่ภัตตำคำรของโรงแรม 
08.00 น. - ออกเดินทำงสู่เมืองหงสำวดีระยะทำงประมำณ 80 ก.ม. (ใช้เวลำในกำรเดินทำง 2 ช.ม.) เป็นเส้นทำงที่

มีทิวทัศน์ธรรมชำติที่สวยงำม  ชมชีวิตชนบทของชำวพม่ำ-มอญอย่ำงแท้จริง 
10.00 น. - น ำชมเจดีย์มุเตาหรือที่ชาวเมียนมาร์เรียกว่า “ชเวมอดอเจดีย์” ซ่ึง

เคยถูกท ำลำยเพรำะแผ่นดินไหวเม่ือประมำณ 50 ปีที่แล้ว ขณะนี้ได้รับ
กำรซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ดังเดิม พระเจดีย์มุเตำแห่งนี้ได้บรรจุพระ
เกศำธำตุของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำไว้ เป็นที่เคำรพนับถือสืบต่อมำ
นับเป็นพันป ี 

11.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำรพื้นเมืองในเมืองหงสำวดี 
12.00 น. - ออกเดินทำงต่อไปยังเมืองไจติโย  ( ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง )  
15.00 น.  -  ถึงเมืองไจติโยเชิงเขาพระธาตุอินทร์แขวน หยุดพักเพ่ือเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบน

ภูเขำไจติโย ใช้เวลำเดินทำงจำกบริเวณนี้ ประมำณหนึ่งชั่วโมง ชมทัศนียภำพป่ำเขำน้ ำตกและล ำธำร
อันสวยงำมสองข้ำงทำง เดินทำงจนเกือบถึงพระธำตุอินทร์แขวน จำกนี้ขึ้นไปอีกประมำณ 45 นำที จะ
ถึงที่พักโรงแรมเมำท์เทนท็อป ตื่นตำตื่นใจกับพระธำตุอินทร์แขวน ซ่ึงอยู่ใกล้ที่พักมำก ใช้เวลำเดินจำก
ที่พักไปพระเจดีย์ประมำณ 10-15 นำทีเท่ำนั้น 
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17.00 น. - เดินทำงถึงยอดเขำ น ำท่ำนเดินทำงเข้ำที่พักโรงแรมเมำท์เทน ท็อป (Hotel Mountain top) หรือ
เทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
17.30 น. - น ำท่ำนกรำบนมัสกำร “พระธาตุอินทร์แขวน” เจดีย์ลอยฟ้ำอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขำไจติโย พุทธสถำน

ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่ำจำกนั้นอิสระกับกำรชมทัศนียภำพที่สวยงำมบริเวณยอดเขำไจติโย 
19.00 น. - รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม จำกนั้นท่ำนสำมำรถขึ้นไปนมัสกำรพระธำตุอินทร์

แขวน หรือ นั่งสมำธิได้ตลอดทั้งคืน โรงแรมที่พัก อยู่ห่ำงจำกองค์พระธำตุอินทร์แขวนเพียง 500 เมตร 
เท่ำนั้น 

**ประตูเหล็กที่เปิดส ำหรับสุภำพบุรุษ จะเปิดถึงเวลำ 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนำว หรือกันลมหรือผ้ำห่ม 
ผ้ำพันคอ เบำะรองนั่งเนื่องจำกบริเวณพื้นที่นัน้มีควำมเย็นมำก** 

 

วันที่สามของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจติโย - เมืองหงสาวดี - กรุงย่างกุ้ง 
 06.00 น. - กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บำตรตำมอัธยำศัยใส่บำตรพระสงฆ์หรือถวำยข้ำวพระพุทธ 

มีชุดจ ำหน่ำยบริเวณวัด เช่น ดอกไม้, ข้ำวถวำยพระพุทธ เม่ือถวำยข้ำวพระพุทธนิยมจุดเทียนตำมก ำลัง
วันหรือจ ำนวนอำยุ พร้อมกรำบนมัสกำรลำ  

08.00 น. - รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  
09.00 น. - จำกนั้นออกเดินทำงกลับสู่เมืองพะโค หรือ อดีตกรุงหงสำวดี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) 
12.00 น. - น ำท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำรพื้นเมือง  
13.00 น. - น ำชมพระราชวังบายิงนอง  (RUIN PALACE OF BAYINNAUNG 

THE GREAT) อดีตเป็นพระรำชวังของ “พระเจ้ำบุเรงนองกยอ
ดินนรธำ” และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
เม่ือคร้ังพระองค์ยังทรงพระเยำว์และถูกจับเป็นตัวประกัน ปัจจุบัน
รัฐบำลพม่ำเพิ่งขุดค้นพบซำกของพระรำชวังแห่งนี้และเปิดให้ชม
เฉพำะคณะของบุคคลส ำคัญเท่ำนั้น 

14.30 น. - น ำกรำบพระพุทธไสยาสน์ชเวทาลยวง ซ่ึงมีพุทธลักษณะแตกต่ำงจำกของไทยและมีขนำดใหญ่เป็นที่
สองของพม่ำ เชิญเลือกซ้ือของที่ระลึกจ ำพวกงำนไม้แกะสลักบริเวณบันไดทำงขึ้น-ลง  

15.30 น. -  ออกเดินทำงสู่กรุงย่ำงกุ้งระยะทำงประมำณ 80 ก.ม. ใช้เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง  
17.30 น. - รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  
 - จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรมชำเตียม (Chatrium Hotel) หรือเทียบเท่ำ  
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วันที่สี่ของการเดินทาง  กรุงย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 
06.00 น. - รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
 - จำกนั้นเช็คเอำท์พร้อมสัมภำระออกจำกโรงแรมที่พัก 
07.00 น. - ชมพระพุท ธรูปหยกขำวที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ใน โลก และช้ำงเผือก

คู่บ้ำนคู่เมืองส ำคัญ มีผิวเนื้อสีชมพูอย่ำงน่ำอัศจรรย์  
09.30 น. -  วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬำมณี  (Swe Taw Myat , Buddha Tooth 

Relic Pagoda) องค์เจดีย์เป็นสถำปัตยกรรมโบรำณแบบ
พุกำม ตำมประวัติของพม่ำที่มีกำรบันทึกไว้คือ พระเขี้ยว
แก้วที่ประเทศพม่ำได้มำจำกศรีลังกำส่วนนอกคือเมือง
โคลัมโบ (ภำษำบำลีเรียกว่ำ กุลุมพุนคเร) เวลำนั้นกษัตริย์
โคลัมโบ คือ พระเจ้ำธรรม ปำละ ได้มอบพระเขี้ยวแก้ว
พ ร้อมพ ระธิ ด ำให้ แก่  กษั ต ริย์ พ ม่ ำ  ชื่ อ  บุ เรงน อ ง 
ประดิษฐำนในวังเมืองหงสำวดี ประเทศพม่ำ พ.ศ.๒๑๐๖ 
กษัตริย์บุเรงนองให้ทูตไปขอเจ้ำหญิงลังกำมำเป็นมเหสี 
พวกทูตมำขึ้นที่เมืองกุลุมพุนครเวลำนั้น พระเจ้ำธรรมปำ
ละ ได้มอบพระทันตธำตุหุ้มด้วยทองค ำบรรจุในพระเจดีย์
ประดับพลอย ทูตก็อ้อนวอนขอดู อ ำมำตย์ก็ไม่ค่อยจะ
ยอมนัก แต่เสียอ้อนวอนไม่ได้ก็พำไปดูในเวลำกลำงคืนทูต
พม่ำเห็นเข้ำเลื่อมใสนัก รีบสวดมนต์เป็นกำรใหญ่ แล้ว
เจรจำขอแลกด้วยทองค ำสิบหม่ืน อ ำมำตย์จึงยอมตกลง 
ทูตพม่ำจึงอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วแห่แหนมำทำงทะเล  
คร้ันถึงท่ำเมืองหงสำวดี ก็เชิญพระเขี้ยวแก้วใส่มณฑปผูกแพล่องขึ้นมำตำมล ำน้ ำ สองฝั่งแม่น้ ำมีเสียง
ร้องสำธุกำรของพม่ำรำมัญพระเจ้ำบุเรงนองเองรีบเข้ำที่สรงประพรมด้วยน้ ำหอมแล้วแต่งพระองค์ใหม่ 
เสด็จลงมำกรำบและเชิญพระธำตุ แล้วอัญเชิญมณฑปพระทันตธำตุทูนใส่พระเศียร เสด็จด ำเนินไปใน
กระบวนแห่สู่พระรำชวัง โปรดให้สมโภชถึงสองเดือน แล้วสร้ำงพระวิหำรประดิษฐำนพระทันตธำตุบูชำ
ไว้พระรำชฐำน ปัจจุบันชำวพม่ำไปสักกำระไม่ขำดสำย  

10.30 น.    ชมสถำนที่ท ำสังคำยนำพระไตรปิฎกคร้ังที่ 6 ของโลก (KABA 
AYE – WORLD PEACE) ที่จ ำลองถ้ ำ  สัตตบรรณคูหำ (ชำว
อินเดียเรียกว่ำถ้ ำสัตตปรณี ) กรุงรำชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศ
อินเดีย สถำนที่สังคยำนำคร้ังแรกในโลกและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ทำงพุทธศำสนำในบริเวณสวนสันติภำพกำบำเอ  

11.30 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร 
12.30 น. - น ำท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำพื้นเมืองที่ตลำด “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซ่ึงสร้ำงโดยชำวสก็อต 

สมัยเม่ือคร้ัง พม่ำยังคงเป็นอำณำนิคมของประเทศอังกฤษ ท่ำนจะสำมำรถซ้ือหำของที่ระลึกพื้นเมือง
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ได้มำกมำยในรำคำถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทำนำคำ ผ้ำปักพื้นเมืองและ 
เคร่ืองเงิน 

13.30 น. -  ออกเดินทำงสู่สนำมบินมิงกำลำดอน 
14.30 น.  -  ถึงสนำมบินมิงกำลำดอน ท ำพิธีกำรทำงศุลกำกรเก่ียวกับเร่ืองแลกเงินและตรวจสินค้ำต่ำงๆที่ท่ำนน ำ

ออกนอกประเทศเมียนมำร์ 
16.30 น. -  ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินเมียนมำร์ แอร์เวย์ (Myanmar Airways) เที่ยวบินที่ 

8M331 
18.15 น.   - (เวลำท้องถิ่นในประเทศไทย) ถึงกรุงเทพมหำนครโดยสวัสดิภำพ 

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

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    

เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงสุทธิท่ำนละ (ห้องพักคู่)   24,900.- บำท 
ห้องพักเด่ียวเพิ่มท่ำนละ       6,500.- บำท 

เดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงสุทธิท่ำนละ (ห้องพักคู่)   25,900.- บำท 
ห้องพักเด่ียวเพิ่มท่ำนละ       7,300.- บำท 
 

**หมายเหตุ : ราคานี้ส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่าน เท่านั้น 
 

ขั้นตอนช าระเงิน 
  กรุณาโอนเงินมาท่ี...บัญชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

ธนาคาร ช่ือบญัชี สาขา ประเภท / เลขที่บญัชี 

ธนำคำรกสิกรไทย  นำยอ ำนำจชัย   มำนะเลิศ สำขำย่อยรำชวัตร ออมทรัพย์  : 722 -2 – 30494 - 0 
ธนำคำรไทยพำณิชย์  นำยอ ำนำจชัย   มำนะเลิศ สำขำย่อยรำชวัตร ออมทรัพย์  :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนำคำรกรุงเทพ นำยอ ำนำจชัย   มำนะเลิศ สำขำรำชวัตร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลกัฐานการช าระเงินท่ี E-Mail :  confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ ์– 02-6684999, 022438461 พร้อมระบุช่ือผูเ้ดินทาง วนัท่ีเดินทาง, จ  านวนสมาชิก, เบอร์โทรศพัท ์

และโปรดโทรแจง้ยนืยนักบัเจา้หนา้อีกคร้ังดว้ยนะคะ ขอบคุณคะ.... 
 
หมายเหต ุ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสมทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัสภำวะอัตรำแลกเปลี่ยนค่ำเงิน

สกุลบำทที่ไม่คงที่และควำมผันแปรของรำคำน้ ำมันกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ค่ำน้ ำมันเพิ่มเตมิจำก
รำคำที่ก ำหนดไว้  

 

mailto:confidencetravel@gmail.com
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ค่าใช้จ่ายน้ีรวม 
 ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินระหว่ำงประเทศ ช้ันทัศนำจรไปกลับเส้นทำง กรุงเทพฯ- ย่ำงกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน

เมียนมำร์แอร์เวย์ (8M) 
 ค่ำโรงแรมที่พักตำมรำยกำรระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) 
 ค่ำอำหำรตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงกำรน ำเที่ยวตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำหัวหน้ำทัวร์ชำวไทยและชำวท้องถ่ินคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ำประกันกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ค่ำประกันอุบัติเหตุท่ำนละ 500,000 บำท) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%   
หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 

ค่าใช้จ่ายน้ีไม่รวม 

 ค่ำกล้องถ่ำยรูปและกล้องวิดีโอ (ถ้ำม)ี 

 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน) 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์,   ค่ำซักรีด ฯลฯ 

 ค่ำอำหำรที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรำยกำร 

 ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรอื คนต่ำงด้ำว 

 ส ำหรับรำคำน้ีบริษัท ฯ จะไมร่วมค่ำภำษีท่องเที่ยวหำกมีกำรเกบ็เพิม่ 

 ค่ำภำษีกำรบริกำรหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่ำทิปต่ำงๆ(คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ินเป็นต้น) 
 

 
การยกเลิก 
o หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจง้ทำงบริษัทก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันท ำงำน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงิน

ทั้งหมด  
 

หมายเหต ุ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญ
หำย ควำมล่ำช้ำ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

 หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลงทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรที่ท่ำน
ได้ช ำระไว้แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 รำคำน้ีคิดตำมรำคำต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบนัหำกรำคำต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำต๋ัวเครื่องบิน 
ตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
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 กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำย
กำรบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯ จะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจัดบริกำรทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับค่ำบริกำรนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเท่ำนั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือ เอกสำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางไปประเทศพม่า 
หนังสือเดินทำง (Passport Thai) ตัวจริงท่ีมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือนนับจำกวนัเดินทำง 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


