
 

        ทวัรพ์ม่า ย่างกุง้ ไหวพ้ระ 9 วดั 

                        2วนั 1คืน (UB) 
 

 
 

         โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 
 



                             

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K 

สายการบิน Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกการเดินทางแกท่า่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยเท่ียวบิน UB020 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

11.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์ชา้กวา่ไทยคร่ึงช ัว่โมง) 

12.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ – พระลาภมุนี – พระเข้ียวแกว้ – เจดียม์หาวิชยะ  - พระมหา

เจดียช์เวดากอง  ( - / L / D ) 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าทุกทา่นไหว ้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซ่ึงเป็นพระรูปท่ีแกะสลกัจากหินออ่น 

องคใ์หญท่ี่สุดของประเทศพมา่ สีขาวสะอาด และไมมี่ต าหนิ สูง 

37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบันั่ง 

พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปร ์

และศรีลงักายกข้ึนหนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไล่

ศตัรู และประทานความเจริญ รุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมีการน าหิน

ท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย - ขวา ประดิษฐานอยู ่

บริเวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย น าทา่นไหว ้วดัพระเข้ียวแกว้ 

(2) ซ่ึงจ าลองมาจากประเทศจีน สรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ี

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ เม่ือครัง้อญัเชิญจากประเทศจีน และเป็นองคเ์ดียว กนักบัท่ีอญัเชิญมาท่ี 

พุทธมณฑล จ.นครปฐม น าทา่นไหว ้เจดียม์หาวิชยะ (3) เป็นเจดียท่ี์เรา สามารถเขา้ไปชมดา้น

ในได ้และยงัเป็นท่ีรวบรวมสรรพส่ิงแหง่จกัรวรรดิไวบ้นดา้นเพดานของ องคเ์จดียไ์หวพ้ระพุทธรูปทัง้ 

4 ทิศ กอ่นจะเดินชมรอบๆ เจดีย ์ไหวพ้ระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ กอ่น จะเดินชมรอบๆ เจดียเ์พ่ือชม

ภาพวาด และสถานท่ีส าคญัๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพมา่ ท ัง้พระมหามุนี เทือกเขาปุกปา 

และสถานท่ีส าคญัๆ อ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้นน าทน่นมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (4) 

พระเจดียท์องค าคูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่ อายุมากกวา่ 2500 กวา่ปี เจดียท์องแหง่เมืองตากอง 

หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญท่ี่สุดในพมา่ สถานท่ีแหง่น้ีมีลานอธิฐาน จุดท่ี

บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหวเ้พ่ือพรจากองคเ์จดียช์เวดา

กอง ณ ลานอธิฐานเพ่ือเสริม สรา้งบารมี และสิริมงคล นอก จากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐาน ทัง้แปด ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหน ก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนั

เกิด ตนจะเป็นสิริมงคล แกชี่วิต 

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง 

 

 

 

 

ท่ีพกั TRYP by Wyndham Yangon  หรือเทียบเท่า 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นไหวข้อพร นตัโบโบยี หรือเทพทนัใจ (5) เทพศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงชาวมอญ และพมา่นิยม มา

กราบ ไหวส้กัการะบูชาเพราะ เช่ือวา่อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้

จะไดต้ามปรารถนาสมหวงัทนัใจ น าทา่น สกัการะพระเกศา

ของพระพุทธเจา้ท่ี วดับารมี (6) ท่ีเช่ือวา่พระเกศายงัมีชีวิต

อยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศานั้น เม่ือน ามาวางบนมือจะ

เคล่ือนไหวได ้อีกทัง้วดัน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองค ์พระบรม

สารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุด ไมว่า่จะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และ

องคพ์ระอรหนัตต์า่งๆ น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี 

หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมสัการพระพุทธ รูปนอนท่ีมีความ

สวยท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ

พระบาทซอ้น กนั ซ่ึงแตกตา่งกบัศิลปะของไทย จากนั้นน าทา่น

สกัการะ เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันาย เพ่ือบรรจุพระบรมธาตุ ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป 

ไดน้ ามาเมือ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2466 เจดีย ์แหง่น้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร เขา้กลางองค ์

จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน 

ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบ ภาษา

พมา่ ภายในเจดียป์ระดบัดว้ยกระเบ้ีองสีสนั งดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุด ในองคพ์ระ

เจดีย ์

 

12.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ชาบชิู) 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นไหว ้พระงาทตัจี (8) มีพระพุทธรูปองคใ์หญห่ลวงพอ่งาทตัจี แปลวา่หลวงพอ่ท่ีสูงเทา่ตึก 

5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ท่ีแกะสลกัจากหินออ่นทรงเคร่ืองแบบกษตัริยเ์คร่ืองทงเป็น 

โลหะ สว่นเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัเป็นลวดลายตา่งๆ 

จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย)์ น าทา่นสกัการะ พระ

เจดียก์าบาเอ (9)  เป็นเจดียท์รงกลม มีทางเขา้ท ัง้หมดหา้ดา้น ทุกดา้นจะมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยูบ่นฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค าองคเ์ล็กๆอีก 28 องค ์แทนอดีตสาวก

วนัท่ีสอง เจดียโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี – วดังาทตัจี – 

                  วดับารมี –เจดียก์าบาเอ – สนามบิน – กรุงเทพ   ( B / L / - ) 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html
http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


ของพระพุทธเจา้ท ัง้ 28 องค ์มีความสูงและเสน้ผา่ศูนยก์ลางคือ 34 เมตร สรา้งโดยนายอูนุนายก

คนแรกของพมา่ เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีสงัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระ

เจดียอ์งคน้ี์เพ่ือใหเ้กิดการสรา้งสนัติภาพข้ึนในโลก ภายในองคพ์ระเจดียบ์รรจุพระบรมธาตุ มีพระ

อรหนัตส์าวกองคส์ าคญัสององค ์มีพระพุทธรูปองคพ์ระประธานท่ีอยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงินบริสุทธ์ิมี

น ้าหนัก กวา่ 500 กิโลกรมั  

17.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เท่ียวบินท่ี UB017 

(บริการอาหารบนเคร่ืองบิน) 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 

 ***ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้มิฉะนัน้ทาง 

บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

………………………………………................อตัราน้ีรวม………………………………….………………… 

คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป้ ) กรุงเทพ – ยา่งกุง้  

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ   

คา่ที่ พกัตามท่ีระบุในรายการ 1 คืน 

คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   

คา่บตัรเขา้ชมสถานที่ ทอ่งเท่ียวตา่งๆตามรายการ  

 รวมคา่รถข้ึนอินทร์แขวน  

คา่รถบสัน าเท่ียว พรอ้มมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                    

ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  

    ทัง้น้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 (กรุป้เดินทาง 20 ท่าน) 

พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

6 – 7 ต.ค. / 27 – 28 ต.ค.61 6,797 1,500 

17 – 18 พ.ย. / 24 – 25 พ.ย. 6,797 1,500 

15 – 16 ธ.ค. / 22 – 23 ธ.ค. 61 7,797 1,500 

31-1 ม.ค.61 *วนัข้ึนปีใหม่ 8,797 1,500 



…………………….....................................อตัราน้ีไม่รวม…………………………………….……………. 

 คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตตา่งชาติ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนักเกิน 20 กก.   

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ คา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยไดร้ับการยกเวน้วีซา่(   

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,500 บาท *เก็บพรอ้มค่าทวัร ์ (ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์

แลว้แต่ความพึงพอใจฃองลูกคา้) 

 

…………………………………..………...……เง่ือนไขการใหบ้ริการ………………………………………………… 

1.กรุณาจองลว่งหนา้ พรอ้มช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 
2. เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์  าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล ้วไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้กกรณี  

และกรณีท่ี กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่  ระบุไว ้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะ แล ้วถา้ทา่นงดการ

ใช ้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พร ้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียก 

รอ้ง คา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

2.2 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. กรณีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 ทา่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทาง

ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่คา่ตัว๋เคร่ืองบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่

ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้นจึงไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทัง้ส้ิน 

กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น 



6. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ 

ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

……………………………………………..………หมายเหตุ…………………………………………………………… 

1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2 . บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย  ,การถูกท ารา้ย ,การสูญหาย ,ความลา่ชา้  

หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได ้

ช าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

4 . บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6 . ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่น

เงินใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ 

8 . มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม 

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นั้น 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานที่ ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ ความผิดพลาดจากทางสาย

การบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

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

 


