
 

 

รหัสทัวร SLT1900677 
ทัวรพมา ยางกุง ไหวพระ 9 วัด  2 วัน 1 คืน (8M) 
สักการะพระมหาเจดียชเวดากอง 
ไหวขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ 
พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือพระนอนตาหวาน 
สักการะเจดียกาบาเอ 
ไหวพระพุทธไสยาสนเจาทัตจ ี
สักการะพระเกศาของพระพุทธเจาที่วัดพระบารม ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ยางกุง-ไหวพระ 4 วัด 
08.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เขาประตู 7 

เคานเตอร N สายการบินเมียนมารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวก 

10.40น. ออกเดินทางจากสูเมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที ่8M336 (บริการอาหารวางและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง) 

11.25น. ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุงผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และดานศุลกากร
เรียบรอย(เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานไหวพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเปนพระรูปที่แกะสลักจากหินออน
องคใหญที่สุดของประเทศพมา สีขาวสะอาดและไมมีตําหนิ สูง 37 ฟุต กวาง 24 ฟุต 
หนัก 600 ตัน เปนพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่
อัญเชิญมาจากสิงคโปร และศรีลังกายกขึ้นหันฝ�าพระหัตถออกจากองค หมายถึงการไล
ศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง นอกจากน้ียังมีการนําหินท่ีเหลือมาสลักเปนพระพุทธ
บาท ซาย-ขวา ประดิษฐานอยูบริเวณดานหลังพระพุทธรูปดวย  
นําทานไหววัดพระธาตุเขี้ยวแกว (2) ซึ่งจําลองมาจากประเทศจีนสรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่
ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเปนองคเดียวกันกับ ท่ี
อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม 
นําทานไหวเจดียมหาวิชยะ (3) เปนเจดียที่เราสามารถเขาไปชมดานในได และยังเปนที่
รวบรวมสรรพส่ิงแหงจักรวรรดิไวบนดานเพดานขององคเจดีย ไหวพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ 
กอนจะเดินชมรอบๆ เจดียเพ่ือชมภาพวาดและสถานที่สําคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของ
ประเทศพมา ท้ังพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สําคัญๆ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
นําทุกทานสักการะพระมหาเจดียชเวดากองพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพมา(4) และยังเปนพระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา โบราณสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ป ยอดบนสุดของเจดียประดบัดวยทองคําแทหอหุมหนัก 
23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ และอัญมณีตางๆ บนยอดพระเจดีย ประดับดวยทับทิม
ขนาดเทาไขไก สวนบนยอดสุดประดับดวยเพชรที่ประเมินคาไมได ภายในประดษิฐานเสน
เกศาธาตุของพระพุทธเจาองคปจจุบัน และบริโภคเจดีย (เครื่องใช) ของพระพุทธเจาองค
กอนทั้ง 3 พระองค นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พรอมใบไมที่มีความหมายถึง “ชัย
ชนะและความสําเร็จ”  

คํ่า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเทา 3* 



 

 

วันที่สอง ไหวพระ 5 วัด-ยางกุง-กรุงเทพฯ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานไหวขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิซ์ึ่งชาวมอญและพมานิยมมา
กราบไหวสักการะบชูา เพราะเชื่อวาอธิษฐานขอส่ิงใดแลวจะไดตามปรารถนาสมหวังทันใจ 
นําทานสักการะพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีวัดพระบารม ี(6)ที่เชื่อวาพระเกศายังมีชีวิตอยู
จริงดวยองคพระเกศาน้ันเม่ือนํามาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได อีกทั้งวัดน้ียังไดชื่อวาเปนที่
เก็บองคพระบรมสารีรกิธาตุไวมากที่สุด ไมวาจะเปนพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค
พระอรหันตตางๆ  
นําทานไหวพระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือพระนอนตาหวาน (7) ซึ่งเปนพระที่มีตา
สวยงามที่สุดในประเทศพมา ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอน
กันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานไหวพระวัดงาทัตจี (8)มีพระพุธรูปองคใหญหลวงพองาทัตจี แปลวาหลวงพอท่ีสูง
เทาตึก5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออนทรงเครื่องแบบ
กษัตริย  เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด 
และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง 
(สมัยมัณฑะเลย) 
นําทานสักการะเจดียกาบาเอ (9) ซึ่งเปนเจดียทรงกลมมีความสูง เทากับ เสนผาศูนยกลาง 
ของเจดีย คือ 34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา เปนผูสรางเจดียแหง
น้ี สรางขึ้นเพ่ือใชเปนสถานที่ชําระพระไตรปฎกครัง้ที่ 6 ในชวงระหวางป 2497 – 2499 
และเพื่อใหบังเกิดสันติสุขแกโลก และยังเปนที่เก็บพระธาตุของพระสารีบุตร และพระโมค
คัลนะไวภายในถํ้าจําลองมหาปาสณคูหา หรือถํ้าสัตตบรรคูหา (MahaPasanGuha) 
ตามแบบในกรุงราชคฤห นอกจากน้ียังมีพระมหามุนีจําลองจากมัณฑะเลยอีกดวย 
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางไปยังสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที8่M331(บรกิารอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาเด็ก เสริมเตียง 
พักกับผูใหญ 2 

ทาน 

ราคาเด็ก ไมเสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

30-31 ม.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
13-14 ก.พ. 7,999 7,999 7,999 1,999 
23-24 ก.พ. 8,999 8,999 8,999 1,999 
27-28 ก.พ. 7,999 7,999 7,999 1,999 

2-3 มี.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 
13-14 มี.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
16-17 มี.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 
28-29 มี.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
10-11 เม.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 
24-25 เม.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 
27-28 เม.ย. 8,999 8,999 8,999 1,999 

8-9 พ.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
22-23 พ.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
25-26 พ.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 
12-13 มิ.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 
22-23มิ.ย. 8,999 8,999 8,999 1,999 
26-27 มิ.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 
10-11 ก.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
20-21ก.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 
24-25 ก.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
7-8 ส.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 

17-18 ส.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 
21-23 ส.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 
4-5 ก.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 

18-19 ก.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 
28-29 ก.ย. 8,999 8,999 8,999 1,999 

 
 
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ยางกุง–กรงุเทพฯ (ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศบรกิาร
ตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบุไวในรายการ / คาท่ีพักตามที่ระบุไวในรายการ 
(กรณีพัก 3 ทานๆ ที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. / คา
บัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการทีไ่ดระบุไว / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 
1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตราน้ีไมรวม 
**คาทิปไกด และคาทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจายทิป 30 USD*** / คาทําหนังสือเดินทาง
ไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ / 
คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 
กก. / คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการ
ใบกํากับภาษ/ี คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / คาธรรมเนียมใช
กลองถายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จาด / คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมอีก 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อต๋ัว
รถไฟ, ซื้อต๋ัวรถโดยสาร และจองหองพัก เพื่อประโยชนของลูกคา 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอน

เดินทาง 15 วัน 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้น
จริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
 



 

 

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 58 เปนตนไป 
บุคคลท่ีถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองขอวีซา สามารถอยูไดไมเกิน 14 วัน 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง เพราะทาง
บริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเลื่อนการ 
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะ
การชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 


