
 

 

รหัสทัวร SLT1903689 
ทัวรพมา ยางกุง Yangon holy 9 2 วัน 1 คืน (8M) 
ขอพรเทพทันใจ   สักการะมหาเจดียชเวดากอง   เจาทัตจ ี  เจดียกาบาเอ 
วัดพระเขี้ยวแกว   วัดบารมี   เจดียมหาวิชยะ   วัดพระหินออน 
วัดพระเจางาทัตจ ี  ***พิเศษ...เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร*** 
 

 



 

 

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

เคานเตอร N สายการบินเมียนมารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบรษิัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวก 

10.40น. ออกเดินทางจากสูเมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บรกิารอาหารวางและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

11.25น. ถึงสนามบนิเม็งกาลาดง เมืองยางกุงผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และดาน
ศุลกากรเรียบรอย(เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานไหวพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเปนพระรูปที่แกะสลักจาก
หินออนองคใหญที่สุดของประเทศพมา สีขาวสะอาดและไมมีตําหนิ สูง 37 ฟุต 
กวาง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เปนพระพุทธรูปประทบัน่ัง พระหัตถขวาบรรจุพระ
บรมสารรีิกธาตุที่อัญเชญิมาจากสิงคโปร และศรีลังกายกขึ้นหันฝ�าพระหัตถออกจาก
องค หมายถงึการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง นอกจากน้ียังมีการนําหินท่ี
เหลือมาสลักเปนพระพุทธบาท ซาย-ขวา ประดิษฐานอยูบริเวณดานหลังพระพุทธรูป
ดวย  
นําทานไหววัดพระธาตุเขี้ยวแกว (2) ซึง่จําลองมาจากประเทศจีนสรางขึ้นเพ่ือใช
เปนที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเปนองค
เดียวกันกบั ที่อัญเชิญมาท่ี พุทธมณฑล จ. นครปฐม 
นําทานไหวเจดียมหาวิชยะ (3) เปนเจดียที่เราสามารถเขาไปชมดานในได และยัง
เปนที่รวบรวมสรรพส่ิงแหงจักรวรรดิไวบนดานเพดานขององคเจดีย ไหวพระพุทธรูป
ทั้ง 4 ทิศ กอนจะเดินชมรอบๆ เจดียเพ่ือชมภาพวาดและสถานที่สําคัญๆ ของ
พระพุทธศาสนาของประเทศพมา ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่
สําคัญๆ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
นําทุกทานสักการะพระมหาเจดียชเวดากองพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย 1 ใน 
5 มหาบชูาสถานสงูสุดของพมา(4) และยังเปนพระมหาเจดยีคูบานคูเมืองพมา 
โบราณสถานศกัดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ป ยอดบนสุดของเจดียประดับดวย
ทองคําแทหอหุมหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ และอัญมณีตางๆ บนยอดพระ



 

 

เจดีย ประดับดวยทับทิมขนาดเทาไขไก สวนบนยอดสุดประดบัดวยเพชรที่ประเมิน
คาไมได ภายในประดิษฐานเสนเกศาธาตุของพระพุทธเจาองคปจจุบัน และบริโภค
เจดีย (เครื่องใช) ของพระพุทธเจาองคกอนทั้ง 3 พระองค นมัสการ ณ จุดอธิษฐาน
ศักดิ์สิทธิ์ พรอมใบไมที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสําเร็จ”  

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) เทพศักดิ์สิทธิซ์ึ่งชาวมอญและพมา
นิยมมากราบไหวสักการะบูชา เพราะเชื่อวาอธิษฐานขอสิ่งใดแลวจะไดตามปรารถนา
สมหวังทันใจ 
นําทานสักการะพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีวัดพระบารมี (6)ที่เชือ่วาพระเกศายังมี
ชีวิตอยูจริงดวยองคพระเกศาน้ันเมื่อนํามาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได อีกทั้งวัดน้ียัง
ไดชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุด ไมวาจะเปนพระโมคาละ พระ
สารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ  
นําทานไหวพระพุทธไสยาสนเจาทัตจ ี หรือพระนอนตาหวาน (7) ซึ่งเปนพระที่มี
ตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระ
บาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานไหวพระวัดงาทัตจี (8)มีพระพุธรปูองคใหญหลวงพองาทัตจี แปลวาหลวง
พอที่สูงเทาตึก5 ชัน้ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออนทรง
เครื่องแบบกษัตริย  เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสัก
แกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย) 
นําทานสักการะเจดียกาบาเอ (9) ซึง่เปนเจดียทรงกลมมคีวามสูง เทากับ 
เสนผาศูนยกลาง ของเจดีย คือ 34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
พมา เปนผูสรางเจดียแหงน้ี สรางขึ้นเพ่ือใชเปนสถานที่ชําระพระไตรปฎกครัง้ที่ 6 
ในชวงระหวางป 2497 – 2499 และเพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแกโลก และยังเปนที่เก็บ



 

 

พระธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลนะไวภายในถํ้าจําลองมหาปาสณคูหา หรือ
ถํ้าสัตตบรรคูหา (MahaPasanGuha) ตามแบบในกรุงราชคฤห นอกจากน้ียังมี
พระมหามุนีจําลองจากมัณฑะเลยอีกดวย 
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางไปยังสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่8M331(บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ    

 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาเด็ก เสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

ราคาเด็ก ไมเสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พัก
เดี่ยว 

จายเพ่ิม 

23-24 พ.ย. 8,999 8,999 8,999 1,999 
7-8 ธ.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 

21-22 ธ.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 
24-25 ม.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,999 
14-15 ก.พ. 63 7,999 7,999 7,999 1,999 
23-24 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 1,999 

7-8 มี.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,999 
17-18 มี.ค. 63 8,999 8,999 8,999 1,999 
21-22 มี.ค. 63 7,999 7,999 7,999 1,999 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ยางกุง–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาท่ีพักตามทีร่ะบุไว
ในรายการ (กรณีพัก 3 ทานๆ ที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 
20 กก. / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกันอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงือ่นไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการ
เดินทาง 
 
อัตรานี้ไมรวม 
คาทิปไกด และคาทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 30 USD*** ทิปหัวหนาทัวร
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา / คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรบัผูถือ
พาสปอรตตางชาติ / คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไว
ในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. / คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไว
ในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
และกรุณาแจงลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการใบกํากบัภาษ ี / คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสาย
การบินอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก / คาธรรมเนียมใชกลองถายรูปที่วัดประมาณ 300-500 
จาด / คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ, ซื้อตัว๋รถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลูกคา 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลอืจาย

กอนเดินทาง 15 วัน 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน   / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่ 

เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วนั  / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 58 เปนตนไป 
บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาตไิทย ไมตองขอวีซา สามารถอยูไดไมเกิน 14 วัน 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจรงิ เพราะ
ทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

4. บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  

6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไข
ตางๆ 


