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รหัสโปรแกรม : 24272 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

แพคเกจทวัร ์2 วนั 1 คนื (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ) 

ยา่งกุง้-เจดยีช์เวดากอง 
เดนิทางเดอืนก.ค.-ก.ย. 65 
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โรงแรม 
2-3 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
Alphard 

4-6 ทา่น 
ราคา/ทา่น 
14 Seats  

7-9 ทา่น 
ราคา/ทา่น 
14 Seats 

พกัเดีย่วเพิ่ม 

Zealax Hotel and Residence 5* 7,900.- 6,600.- 5,900.- 2,000 
 

วันแรก ยา่งกุง้-วดัพระหนิออ่น-เจดียก์าบาเอ-พระพทุธไสยาสน์เจา๊ทตัจ-ีตลาดสกอ๊ต-เจดยีโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เจดยีช์เวดา
กอง 
ถึงสนามบนิเมง็กาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว  (เวลาพม่าช้ากว่า
ประเทศไทย 30 นาที) 

 ไกด์ท้องถิ่นพูดไทย ถือป้ายรอรับด้านนอก และนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ 
 นำท่านเดินทางสู่วัดพระหนิออ่น ซึง่เป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มี

ตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่
อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความ
เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลัง
พระพุทธรูปด้วย 
นำท่านเดินทางไปเที่ยวชมเจดยีก์าบาเอ เจดีย์นี้อยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบอินยา ทะเลสาบใหญ่ใจกลางเมืองย่าง สร้าง
ครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตร 
และพระโมคลานะ นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจำลอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่า องค์จริงอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ 
นำท่านชมพระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟต่ช์าบู (มือ้ที ่1) 
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่สกอ๊ตมาเกต็ หรอืตลาดโบโจก๊ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของ
สินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจาก
เกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก 
นำท่านชมเจดียโ์บตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระ
เจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่า
ต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย จากนั้นนำท่านสักการะโบโบย ีหรอืเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
และชาวไทย 
นำทุกท่านสักการะพระมหาเจดยีช์เวดากองพระธาตุประจำปเีกดิปมีะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ และยังเป็น
พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้
ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบน
ยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ 
(เครื่องใช)้ ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัย
ชนะและความสำเร็จ”  

คำ่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมน.ู..กุง้แมน่ำ้ยา่ง 
พกัที ่Zealax Hotel & Residence 5*หรอืเทยีบเทา่ 
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วันทีส่อง ยา่งกุง้-สนามบนิ 
 อาหารเชา้ของทางโรงแรมแบบกลอ่ง (มือ้ที ่3) 
 สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ขอบพระคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
 
อตัราขา้งตน้รวม 
ค่ารถปรับอากาศบรกิารตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไว้ในรายการ / ค่าท่ีพักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียง
เสริม) / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเทีย่วต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม)์ 
/ ค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยเท่าน้ัน / ไกด์ท้องถิ่นพดูไทยบริการทีพ่ม่า  
 
อตัราขา้งตน้ไมร่วม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 15USD*** / ค่าทำ
หนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผูถ้ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าเข้าพม่า / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่านำ้หนักกระเป๋า
เดินทาง / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิไดร้ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท ์ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าธรรมเนียมใช้
กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าภาษีเชื้อเพลงิที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอกี / ค่าตรวจ ATK ไทยและของพม่า / ค่าประกนั 
และค่าวีซ่าพม่า 4,000 บาท 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
1. หนังสอืเดินทางเล่มจริงที่มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
2. เอกสารแสดงการฉดีวัคซีนโควิดครบโดส (วัคซีนพาสปอร์ตเล่มเหลอืง หรอืวัคซีนพาสปอร์ต รูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์) 

เงือ่นไขการจอง มดัจำทา่นละ 50% พรอ้มสง่สำเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21-44 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท หรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจรงิ 
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-20 วัน / เก็บค่าบริการทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกดิเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สญูเสียหรอืได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์กบ็ค่าภาษี
น้ำมันเพิ่มตามความเป็นจรงิ เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

3. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ
เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ตน้ทุนสูงขึ้น 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง
จำนวนที่กำหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักใชจ้่ายคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ทัง้หมด 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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