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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – วดัไจ๊ควาย – เจดียช์เวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน 
(เน่ืองจากเดินทางไปพระธาตุอินทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง โปรแกรมวนัท่ี 1
จะไม่สามารถปรับเปล่ียนได)้ 

-   

2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระราชวงับุเรงนอง – พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียง – เจดีย์
ไจ๊ปุ่น – ยา่งกุง้ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

   

3 พระพทุธไสยาสน์เจ๊าทตัจี – เจดียโ์ปตาทาวน์ – เทพทนัใจ – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – ชา้งเผือก - 
สนามบินยา่งกุง้ - กรุงเทพฯ 

  - 

 
Design Your Trip  เทีย่วพม่า ย่างกุ้ง หงสาวด ี
พระธาตุอนิทร์แขวน 3 วนั 2 คนื 

 

 
 

 
3 วนั 2 คนื 

 
เลอืกทีเ่ทีย่วได้เอง 

 
บริการเลอืกระดบัทีพ่กั 

 
อาหารเช้า 7 มือ้ 

 
บริการไกด์ท้องถิน่ 

 
บริการรถท่องเทีย่วส่วนตวั 
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เดนิทาง กนัยายน 2563 – มนีาคม 2564 เดนิทาง 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 

 
 
 
 
 

พกัโรงแรม  Kyaik Hto Hotel 
 หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน) 
 
 
 
 
 

พกัโรงแรม   
BEST WESTERN GREEN HILLS  

หรือเทียบเท่า  ระดบั 3 ดาว 

 
 
 
 
 
  

รถรับส่งส่วนตวั TOYOTA ALPHARD 

ราคา/ท่าน 11,900 10,900 9,900 

รายละเอยีดสถานทีท่่องเทีย่วในโปรแกรมแนะน า 
 

 

 

D.I.Y  เลอืกสถานที ่ได้สูงสุด11 ที ่จากทั้งหมด 19 ที ่

*ทางบริษทัขอจดัสรรโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวนั เพ่ือความเหมาะสม หลงัจากเลือกสถานท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจ ี 
เ ป็นพระ ท่ี มีความสวยง ามมาก
โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ  

พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศ
พม่า สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน
จิตวิญญาณของชาวพม่า ณ ลานอธิ
ฐาน 
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วดัไจ๊คะวาย 
วดัท่ีมีพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป เป็น
โรงเรียนสอนพระพทุธศาสนา 
นกัธรรมชั้นตรี โท และ เอก เพ่ือ
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก 

 

เจดย์ีชเวมอดอร์ 
1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ซ่ึง
เป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดี
สญัลกัษณ์ยนืยนัความเจริญรุ่งเรือง 

 

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง 
กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีท่ีมี
พทุธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของ
มอญและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
ของพม่า ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของ
ชาวพม่าทัว่ประเทศ 

 

พระราชวงับุเรงนอง 
พระราชวงัแห่งน้ีเพ่ิงเร่ิมขดุคน้ 
และ บูรณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี 2533 
พระราชวงัแห่งน้ี กวา้งใหญ่
มากมาย 

 

เจดย์ีโปดาทาวน์ 
เจดียเ์ก่าแก่ของเมืองยา่งกุง้ สร้างโดย
ทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ 
ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป น ามาเม่ือ 
2,000 ปีก่อน 

 

เทพทนัใจ 
สกัการะขอพรจะท าใหส้ม
ปรารถนารวดเร็วทนัใจ ทั้งเร่ือง
การเงิน การงาน ความรัก คา้ขาย 
โชคลาภ โดยเฉพาะ เร่ืองเงินทอง 
บารมีแรง เสริมดวงใหชี้วติราบร่ืน
ในทุกๆ ดา้น 

 

เจดย์ีเยเลพญา 
เจดียน้ี์สร้างข้ึนบนเกาะกลางน ้ า
พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ
เก่าแก่ ท่ีประดิษฐานบนบลัลงักไ์ม้
แกะสลกัปิดทองค าเปลว ท่ีงดงามมี
อายนุบัพนัปี 

 

พระหินอ่อน 
พระเจดียน้ี์ก็มีพระพทุธรูปปาง
ไสยาสน์ ขนาดความยาวทั้งส้ิน
ประมาณ 70 เมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัท่ี 4 ในประเทศพม่าถูก
สร้างข้ึนตามแบบวดัอนนัดาของ
เมืองพกุาม 

 

ตลาดสก๊อต 
เลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองราคาถูก 
เช่น ไมแ้ละงาชา้งแกะสลกั 
พระพทุธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทา
นาคา ผา้ปักพ้ืนเมือง (ปิดทุกวนั
จนัทร์) 

 

เจดย์ีไจ๊ปุ้ น 
พ ร ะ เ จ ดี ย์ ท่ี มี พ ร ะ 4ทิ ศ  เ ป็ น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด
ใหญ่4องค์ อายุกว่า500ปี หากใคร
มาท่ีน่ีให้ตั้งจิตอธิฐานเร่ืองการงาน 
ก็จะไดผ้ลส าเร็จดัง่ค  าอธิฐาน 
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ช้างเผอืก 
ชา้งคู่บา้นคูเ่มืองของชาวพม่า มีสีขาว
เผือกตลอดทั้งตวัถูกตอ้งตามคช
ลกัษณะ ของชา้งเผือกทุกประการ แต่  

วดับารม ี
สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้
ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง วดัน้ียงัได้
ช่ือวา่ เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรม
สารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย 

 

วดังาทตัจ ี          
พระพทุธรูปองคใ์หญ่ นัน่คือ หลวง
พอ่งาทตัจี แปลวา่ "หลวงพอ่ท่ีสูงเท่า
ตึก 5 ชั้น" เป็นพระพทุธรูปปางมาร
วชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรง
เคร่ืองแบบกษตัริย ์                                                                                                                                                                 

 
 

โบสถ์ St.Mary's  
โบสถนิ์กายโรมนัคาทรอลิกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในพม่า ก่อตั้งข้ึนปี 1908 เพื่อ
เป็นท่ีพึ่งทางใจของชาวตะวนัในยคุ
นั้น 

 

เจดย์ีสุเหร่ (Sule Pagoda) 
เจดียท์รงแปดเหล่ียมท่ีเก่าแก่กวา่
เจดียช์เวดากอง วา่กนัวา่มีอายกุวา่พนั
ปี ตั้งอยูต่รงใจกลางเมืองในยา่น
ดาวน์ทาวน์ของยา่งกุง้ 

 

China Town 
ย่านช้อป ป้ิง  มีอาหาร พ้ืน เ มือง 
Street Foodของฝ ากและของ ท่ี
ระลึกจากพม่ามากมาย  
 

 

The Secretariat Office รัฐสภาเก่า 
เป็นอาคารรัฐสภาแห่งเก่าของพม่า 
บรรยากาศสไตลว์นิเทจ ขา้งในเป็นท่ี
จดัเก็บประวติัการเมืองและบุคคล
ส าคญัในสมยัก่อน รวมๆแลว้ใชเ้วลา
ประมาน 40 นาที 

  

    

 

ตัวเลอืกรถเพิม่เติม (Upgrade) 
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Toyota  Commuter ช าระเพิม่ 1,000/ท่าน 

ตวัเลอืกโรงแรมเพิม่เตมิ (Upgrade) 

 
 

 
โรงแรม SULE SHANGRILA HOTEL  

ระดบั 4 ดาว  
ช าระเพ่ิม 1,000/ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 4,500/ท่าน 

 
 

 
โรงแรม LOTTE HOTEL 

ระดบั 5 ดาว  
ช าระเพ่ิม 2,000 /ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 5,500/ท่าน 

ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบริษทัถือวา่ท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  
 บริการ Private Tour โดยมีไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยใหบ้ริการ จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถ่ินเท่านั้น  
 ควรนดัหมายเวลากบัไกดท์อ้งถ่ิน (Local Guide) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของท่านและ

ทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์อ้งถ่ินจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น

ทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ

เสนอราคาอีกคร้ัง 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนี
เขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ 
อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง  
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงิน 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อด าเนินการ

ยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ 

 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมีการเปล่ียนแปลง 

หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท า
รีฟันด์ได้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทาง
บริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือ และไม่
อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงิน
มดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 
เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วม

เดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริมให้ (Extra 

Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว

เพ่ิมดว้ย 



หน้าที ่7 / 7 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 


