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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค่า่ 

1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊ควาย – เจดีย์ชเวมอดอร ์

พระธาตอุินทรแ์ขวน    (เนื่องจากเดนิทางไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โปรแกรมวันที่ 1จะไม่สามารถปรับเปล่ียนได้) 

-   

2 พระธาตอุินทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระราชวังบเุรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ช

เวตาเลียง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ยา่งกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
   

3 พระพทุธไสยาสนเ์จ๊าทัตจ ี– เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทนัใจ – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต 

– ช้างเผือก - สนามบินยา่งกุง้ - กรุงเทพฯ 

  - 

 

Design Your Trip  เทีย่วพม่า ยา่งกุง้ 

หงสาวด ี พระธาตุอนิทร์แขวน  

3 วนั 2 คนื 

 

 

 
3 วนั 2 คนื 

 
เลอืกทีเ่ทีย่วไดเ้อง 

 
บรกิารเลอืกระดบัทีพ่กั 

 
อาหารเชา้ 7 มือ้ 

 
บรกิารไกดท์อ้งถิน่ 

 
บรกิารรถทอ่งเทีย่วสว่นตวั 
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เดนิทาง กนัยายน 2563 – มนีาคม 2564 เดนิทาง 4 ทา่น 6 ทา่น 8 ทา่น 

 

 

 

 

 

พักโรงแรม  Kyaik Hto Hotel 

 หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน) 

 

 

 

 

 

พักโรงแรม   

BEST WESTERN GREEN 

HILLS  

หรือเทียบเทา่  ระดับ 3 ดาว 

 

 

 

 

 

  

รถรับส่งสว่นตัว TOYOTA 

ALPHARD 
ราคา/ทา่น 11,900 10,900 9,900 

รายละเอยีดสถานทีท่อ่งเที่ยวในโปรแกรมแนะนา่ 

D.I.Y  เลอืกสถานที ่ไดส้งูสดุ11 ที ่จากทัง้หมด 19 ที ่

*ทางบรษิัทขอจัดสรรโปรแกรมการเดนิทางในแต่ละวนั เพื่อความเหมาะสม หลังจากเลือกสถานทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ี 

เป็นพระที่มีความสวยงามมาก

โดยเฉพาะดวงตา และพระบาท

มีภาพมงคล 108 ประการ 

 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานของ

ประเทศพม่า สถานที่แห่งนี้

เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของ

ชาวพม่า ณ ลานอธิฐาน 

 

วดัไจค๊ะวาย 

วัดที่มีพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป 

เป็นโรงเรียนสอน

พระพทุธศาสนา นกัธรรมชัน้

ตรี โท และ เอก เพื่อศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจา่นวนมาก 
 

เจดยีช์เวมอดอร ์

1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิข์องพม่า 

ซึ่งเป็นเจดีย์ทีสู่งที่สุดในหง

สาวดสีัญลักษณ์ยืนยันความ

เจริญรุ่งเรือง 
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พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีง 

กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน

ที่ที่มีพุทธลักษณะทีส่วยงามใน

แบบของมอญและเปน็พระนอน

ที่งดงามที่สุดของพม่า ซึ่งเปน็ที่

เคารพนับถอืของชาวพม่าทัว่

ประเทศ 

 

พระราชวงับเุรงนอง 

พระราชวังแห่งนี้เพิ่งเริ่มขุด

ค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 

2533 

พระราชวังแห่งนี้ กวา้งใหญ่

มากมาย 

 

เจดยีโ์ปดาทาวน ์

เจดีย์เกา่แกข่องเมืองย่างกุ้ง 

สร้างโดยทหารพันนายเพื่อ

บรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์

อินเดีย 8 รูป นา่มาเมื่อ 2,000 

ปีก่อน 
 

เทพทนัใจ 

สักการะขอพรจะทา่ให้สม

ปรารถนารวดเรว็ทันใจ ทั้ง

เรื่องการเงิน การงาน ความ

รัก คา้ขาย โชคลาภ 

โดยเฉพาะ เรื่องเงินทอง 

บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิต

ราบรื่นในทุกๆ ดา้น 

 

เจดยีเ์ยเลพญา 

เจดีย์นี้สรา้งขึ้นบนเกาะกลาง

น้่าพระพุทธรูปทรงเครื่อง

จักรพรรดิเก่าแก่ ทีป่ระดิษฐาน

บนบัลลังก์ไม้แกะสลกัปิด

ทองค่าเปลว ที่งดงามมีอายนุับ

พันป ี

 

พระหนิออ่น 

พระเจดยี์นี้ก็มีพระพทุธรูปปาง

ไสยาสน ์ขนาดความยาว

ทั้งสิ้นประมาณ 70 เมตร ซึ่งมี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดับที่ 4 ใน

ประเทศพม่าถกูสรา้งขึ้นตาม

แบบวัดอนันดาของเมือง

พุกาม 

 

ตลาดสกอ๊ต 

เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง

ราคาถูก เช่น ไม้และงาชา้ง

แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอม

แกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปกั

พื้นเมือง (ปิดทกุวันจันทร)์ 
 

เจดยีไ์จปุ๊น้ 

พระเจดีย์ที่ มีพระ4ทิศ เป็น

พ ระ พุ ท ธ รู ปป างมารวิชั ย

ขนาดใหญ่4องค์ อายุกว่า500

ปี หากใครมาที่นี่ให้ตั้งจิตอธิ

ฐานเรื่ องการงาน ก็จะได้

ผลส่าเร็จดั่งค่าอธิฐาน 

 

 

ชา้งเผอืก 

ช้างคู่บา้นคู่เมืองของชาวพม่า 

มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัถกูต้อง

ตามคชลักษณะ ของช้างเผอืก

ทุกประการ แต ่  

วดับารม ี

สักการะพระเกศาของ

พระพทุธเจา้ทีเ่ชื่อวา่ยังมีชีวติ

อยู่จริง วดันียั้งได้ช่ือวา่ เป็นที่

เก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุ

ไว้มากทีสุ่ดด้วย 
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วดังาทตัจ ี          

พระพทุธรูปองค์ใหญ่ นัน่คือ 

หลวงพ่องาทตัจี แปลว่า "หลวง

พ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น" เปน็

พระพทุธรูปปางมารวิชัยที่

แกะสลักจากหนิอ่อน ทรง

เครื่องแบบกษัตรยิ ์                                                                                                                                                                 

 

 

โบสถ ์St.Mary's  

โบสถ์นกิายโรมันคาทรอลิกที่

ใหญ่ที่สุดในพม่า กอ่ตั้งขึ้นปี 

1908 เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ

ของชาวตะวันในยคุนั้น 

 

เจดยีส์เุหร ่(Sule Pagoda) 

เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมที่เกา่แก่

กว่าเจดีย์ชเวดากอง ว่ากันวา่มี

อายุกว่าพนัปี ตั้งอยูต่รงใจ

กลางเมืองในย่านดาวน์ทาวน์

ของย่างกุ้ง 
 

China Town 

ย่านช้อปปิ้ง มีอาหารพื้นเมือง 

Street Foodข อ ง ฝ า ก แ ล ะ

ของที่ระลึกจากพม่ามากมาย  

 

 

The Secretariat Office 

รฐัสภาเกา่ 

เป็นอาคารรฐัสภาแห่งเกา่ของ

พม่า บรรยากาศสไตล์วินเทจ 

ข้างในเป็นที่จัดเก็บประวัติ

การเมืองและบคุคลสา่คัญใน

สมัยก่อน รวมๆแล้วใชเ้วลาประ

มาน 40 นาท ี
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ตวัเลอืกรถเพิม่เตมิ (Upgrade) 

 

Toyota  Commuter ชา่ระเพิม่ 1,000/ทา่น 

 

 

 

 

 

 

ตวัเลอืกโรงแรมเพิม่เตมิ (Upgrade) 

 

 

 

โรงแรม SULE SHANGRILA HOTEL  

ระดับ 4 ดาว  

ช่าระเพิ่ม 1,000/ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500/ทา่น 

 

 

 

โรงแรม LOTTE HOTEL 

ระดับ 5 ดาว  

ช่าระเพิ่ม 2,000 /ทา่น 

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500/ทา่น 
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ขอ้ควรทราบ: 

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว

ทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท  

 บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย , คนขับรถพูดภาษา

ท้องถิ่นเท่านั้น  

 ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคล่ือน

กับคนขับรถของท่านและทีมฯ 

 ก่อนเดนิทาง เราจะแจ้ง ชือ่คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท ์และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 

 วันแรกทีเ่ดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์้องถิ่นจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับท่าน  

 ส่าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท่าการออกตั๋ว 

ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์

หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

 อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป กรณีจ่านวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก่าหนด กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค่านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช่าระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจ่าห้องพัก ฯลฯ 

 

การส่ารองที่นั่งและช่าระเงิน 

 ยืนยันการส่ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง  

 ช่าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการส่ารอง  

 กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินช่าระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดช่าระล่วงหน้า 21 วัน

ก่อนเดินทาง  

 หากท่านไม่ช่าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามก่าหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

 หลังจากส่ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพื่อด่าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส่าหรับประเทศที่ต้องท่าวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 

 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ช่าระเงินมัดจ่าในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า 

 อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระท่าการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการส่ารองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถท่ารีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบิน

เท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จ่านวนเงินขึ้นอยู่กับเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบิน 
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทัน

ตามก่าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ใน

เงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เม่ือท่านตก

ลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ่า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน่ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 

 

โรงแรมและห้องพัก 

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท่าให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ 

 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ่านวนจ่ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed) 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ่าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้อง

ช่าระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม  

 

 

       

       FOR MORE INFORMATION   หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองทัวร์ติดต่อ  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  
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