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รหัสทวัรฯ์ RGN01 

ทวัรพ์มา่ 3 วนั 2 คนื 
ใครๆ ก็ไปกบัเทีย่วสนุกทัวรฯ์ 

 
พเิศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผา้รกัโลก/พดั/หมวก) 

นอนโรงแรมเรอื 5 ดาวในยา่งกุง้ 

ทวัรส์ุขใจอิม่บุญ นมสัการ 3 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ 

 นมสัการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอีงยา่งกุง้  ( 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 ขอพรเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์

 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอีงหงสาวด ี ( 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 รว่มท าบุญตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย 

 สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจต้โิย  ( 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ทีต่ลาดสกอ๊ต 

 รวมรถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนแลว้ (ข ึน้ถงึบนยอดเขาไจต้โิย) 

 อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร กุง้แมน่ า้ยา่ง 

 นอนโรงแรมระดบั 5 ดาวทีย่า่งกุง้ 

 **สะดวกสบายไมต่อ้งท า วซีา่ อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั (เร ิม่ 27 สงิหาคม)**  
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 

วนัที ่29-31 ธ.ค. 59 15,400 บาท 

วนัที ่7-9 ม.ค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่13-15 ม.ค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่20-22 ม.ค. 60 12,400 บาท 

  

วนัที ่3-5 ก.พ. 60 12,400 บาท 

วนัที ่4-6 ก.พ. 60 12,400 บาท 

วนัที ่9-11 ก.พ. 60 14,900 บาท 

วนัที ่10-12 ก.พ. 60 15,400 บาท 

วนัที ่17-19 ก.พ. 60 12,400 บาท 

วนัที ่24-26 ก.พ. 60 12,400 บาท 

วนัที ่25-27 ก.พ. 60 12,400 บาท 

  

วนัที ่3-5 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่4-6 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่10-12 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่11-13 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่17-19 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่18-20 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่24-26 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

วนัที ่25-27 ม.ีค. 60 12,400 บาท 

Line Id:: teaw_sanook หรอื maiteawsanook 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์– พระราชวงับุเรง

นอง-พระธาตอุนิทรแ์ขวน (น ัง่รถถงึยอดเขา)                             (--/เทีย่ง/ค า่) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ อาคาร1 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ นกแอร ์ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับทกุ

ทา่น 

(06.20/07.15) เหริฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทีย่วบนิ  

นกแอร ์DD4230  (06.20-07.05) หรอื 
แอรเ์อเชยี FD251 (07.15-08.00)  

07.05 น. ถงึ สนามบนิ มงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้  

(เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี  
หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืง หงสาวด ี (BAGO) ซึง่อยู ่

หา่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

..น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร 
จ านวน 1,200 รูป ทีน่ีเ้ราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีงอยา่งเดยีว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะ

จัดเตรยีมไวต้า่งหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรัทธา) 
สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก จากนัน้น าทา่น

เดนิทางตอ่ ดว้ยความอิม่บญุและอิม่ใจ (สิง่ทีท่างวดัตอ้งการขณะนีค้อื ถว้ย ชาม ส าหรบั

ใสอ่าหาร  สมุด และ  เครือ่งเขยีน ส าหรบัการศกึษาของ ภกิษุ สามเณร)  
น าทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้ และ บรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จาก

ซากปรักหักพังทียั่งหลงเหลอือยู ่ท าใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นพระราชวงั
ของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบนัการขดุคน้ยังไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ แตก็่พอจะเห็นไดว้า่

บรเิวณของพระราชวงัแหง่นี้กวา้งใหญเ่พยีงใด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืงหงสาวด ี(มกีุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั) 

13.00 น. น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่  

พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญคู่บ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของหงสาวด ี

นับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุอง 
พระพุทธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์กอ่นออก 
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ศกึของ  บรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้ 
บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง 

สพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยี ์
องคน์ี ้หลงัจากนัน้ น าทา่นมุง่หนา้ สู ่เมอืงไจท้โีย (kyaikhtiyo)  

( เดนิทาง 3 ชัว่โมง) 

บา่ย ถงึ คมิปูนแคมป์ (เชงิเขาไจท้โีย) หยดุพักเพือ่เปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้เพือ่ขึน้ 
บนภเูขาไจท้โีย  ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนีป้ระมาณ 35 นาท ีชมทศันยีภาพอนัสวย 

งามสองขา้งทาง 

 พรอ้มสัมผัสความเย็นซึง่จะคอ่ย ๆ เย็นขึน้เรื่อย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตุอนิทร์แขวน 
จากนี้เดนิขึน้ไปจนถงึโรงแรมทีพั่ก  พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บน

กอ้นศลิาใหญ ่สงู 5.5 เมตร ปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาอย่างหมิน่เหม่  ดคูลา้ยวา่จะ
ตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอนิทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

ของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 

มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

พัก พกัทีโ่รงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากทีพั่กเดนิไปพระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 10 นาทเีทา่นัน้ หลงัอาหารค า่
เชญิทา่นไปนมัสการพระธาตตุามอธัยาศยั สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะ

นมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กนั

หนาว หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยี์
องคน์ีเ้ปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้ 

 

วนัทีส่อง ไจท้โีย (พระธาตุอนิทรแ์ขวน)-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว-เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้ –          

พระนอนตาหวาน – เจดยีช์เวดากอง                                           (เชา้/เทีย่ง/เย็น) 

05.00 น. เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอธัยาศยั หรอืถวายขา้วพระพุทธ       

มชีดุจ าหน่ายบรเิวณวดั เมือ่ถวายขา้วพระพุทธนยิมจดุเทยีนตามก าลงัวนัหรอืจ านวนอาย ุ

นมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ถา่ยรูป และชมทศันยีภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วาม
มหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา โดยเฉพาะเมือ่มอง

จากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลาง
อากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้   ณ   หอ้งอาหารของโรงแรม และเก็บสมัภาระเพือ่เดนิทางกลับ 

07.30 น. เดนิทางกลบั ตามเสน้ทางเดมิ มุง่หนา้สูเ่มอืงหงสาวด ีซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่อง
อาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทีส่ าคญัในหงสาว

ด ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร เมอืงหงสาวด ี(มกีุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั) 

บา่ย น าทา่น นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ  
ของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง  

ผา้พืน้เมอืงน าชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ัง 
โดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ 

เหนอื) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้  

พระพุทธเจา้กกสุนัธะ(ทศิตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)  
สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและ 

สาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุุษเพศ  
น าทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ  มขีน

ตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกับศลิปะ
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ของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน ์เป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวของ
องค ์70 เมตร 

 น าทา่นชม มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขา

เชยีงกตุระ เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กนัวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 
8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ด

ใหญอ่ยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่และชาวตา่งชาตมิากมายที่
พากนัเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไมข่าดสาย โดยกลา่วขานกนัวา่ 

ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีม้จี านวนมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บ

อยู่ทีธ่นาคารชาตอิงักฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 (สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่น

ออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลาน
อธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยียั์งมพีระประจ าวนัเกดิ

ประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน 

จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต  ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

วันเกดิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พธุ พธุ

กลางคนื 

พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ช ้า ง มี

งา 

ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว ห นู ห า ง

สัน้ 

พญานาค 

 
19.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  

โรงแรม VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL (ระดบั5ดาว) หรอื โรงแรมระดับ 4 ดาว ในตัว

เมอืงยา่งกุง้ในกรณี ทีโ่รงแรมเรอืเต็ม 

วนัทีส่าม เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้)-ยา่งกุง้-เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต 

- วดัพระหนิอ่อน-ชา้งเผอืก-กรงุเทพฯ                                           (เชา้/เทีย่ง/--) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของแรม 

 น าทา่เดนิทาง สู เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร 

เมือ่เดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงท่าของ

โปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับแม่น ้าอริะวด ีน าทา่นชม พระ
เจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นที่

สักการะของชาวสเิรียม ทีบ่ริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว
ขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครีบหลังทีโ่ผล่เหนือผวิน ้า เสร็จแลว้เดนิทาง

กลบัยา่งกุง้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร) 

 จากนัน้น าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่

น าไปบรรจุใน พระเจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตุได  ้ ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามา

ประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก ท าลายในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยี์

ทั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยี์มีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดย
อัญเชญิ พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่น

ผนังใตฐ้านเจดยี ์ ไดน้ าทองค าและของมคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพม่าน ามาถวาย
แก่องคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้น าทา่นสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นัตโบโบย)ี ซึง่

ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่ว่า   อธฐิานสิง่ใดจะสมความ

ปรารถนา  น าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่า มสีนิคา้ของที่
ระลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ 

เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสร่ง  สกัการะ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึง่เป็นพระพุทธรูปที ่แกะสลักจาก
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หนิอ่อนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพม่ามนี ้าหนักถงึ 60 ตัน สงู 37 ฟุต แกะสลักโดยชา่ง
ชาวเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่ถอืว่าเป็นชา่งฝีมอืดทีีส่ดุของพม่า น าชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้ง

คู่บา้นคู่เมอืงของพม่ามสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวจ านวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของ
ชา้งเผอืกทกุประการ  

ค า่ ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

  (21.00/21.30) เดนิท      ทางสูส่นามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยเทีย่งบนิ  

นกแอร ์DD4239  (21.00-22.45)  หรอื 
แอรเ์อเชยี FD258 (21.30-23.15)  

 ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ       

 - บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงรายการ  ตาม

ความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง  ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคง

รักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ   คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศพม่าใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศพม่าไม่เกนิ 14 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,000 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 


