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แพคเกจทวัร ์2 วนั 1 คนื (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 
ไหวพ้ระยา่งกุง้ 

เดนิทางเดอืนต.ค. 65-ม.ีค. 66 
(ไมร่วมชว่งวนัหยดุเทศกาล) 

      

โรงแรม 
2-3 ทา่น 

ราคา/ทา่น 

4-6 ทา่น 

ราคา/ทา่น 

7-9 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

Lootte Hotel / 

Novotel Hotel / Melia 

Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 

8,900.- 6,900.- 5,900.- 2,500 

 

วนัแรก ยา่งกุง้-วดัพระหนิออ่น-เจดียก์าบาเอ-พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ-ีตลาดสกอ๊ต-เจดยีโ์บตา
ทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-เจดยีช์เวดากอง 

ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจ ATK เรยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 

 ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย ถอืป้ายรอรับดา้นนอก และน าทา่นเดนิทางโดยรถปรับอากาศ 
 น าทา่นเดนิทางสูว่ดัพระหนิออ่น ซึง่เป็นพระรปูทีแ่กะสลกัจากหนิออ่นองคใ์หญท่ีส่ดุของประเทศ

พมา่ สขีาวสะอาดและไมม่ตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตัน เป็นพระพทุธรปูประทับน่ัง 
พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์ และศรลีังกายกขึน้หันฝ่าพระหัตถ์
ออกจากองค ์ หมายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง นอกจากนีย้ังมกีารน าหนิทีเ่หลอื
มาสลักเป็นพระพทุธบาทซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลังพระพทุธรปูดว้ย 
น าทา่นเดนิทางไปเทีย่วชมเจดยีก์าบาเอ เจดยีน์ีอ้ยูท่างดา้นเหนอืของทะเลสาบอนิยา ทะเลสาบ
ใหญใ่จกลางเมอืงยา่ง สรา้งครัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอนุูนายกรัฐมนตรคีนแรกของพมา่ 
เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎกครัง้ที ่6 ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพือ่ให ้
บังเกดิสนัตสิขุแกโ่ลก ลา่สดุใชเ้ป็นสถานทีใ่ชใ้นการประชมุสงฆโ์ลกเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2547 
ทีผ่า่นมา ทีส่ าคัญเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุพรอ้มทัง้พระธาตขุอง พระสารบีตุร และพระ
โมคลานะ นอกจากนัน้ยังมพีระมหามนุจี าลอง (สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ 1 ใน 5 ของพมา่ องคจ์รงิอยูท่ีเ่มอืง
มัณฑะเลย ์
น าทา่นชมพระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีซ ึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ ชมพระบาท 
 
ทีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 
55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตช์าบ ู(มือ้ที ่1) 
น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีส่กอ๊ตมาเก็ต หรอืตลาดโบโจก๊ ซึง่เป็นตลาดใหญท่ีส่ดุของพมา่ รวบรวม
ความหลากหลายของสนิคา้ อาท ิ อัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั 
งาชา้งแกะสลัก ผา้โสรง่ และผา้ตา่งๆ สง่ตรงจากเกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสนี ้า และสนี ้ามันอัน
งดงามในราคาถกู 
น าทา่นชมเจดยีโ์บตาทาวน ์ สถานทีรั่บพระเกศาธาตกุอ่นประดษิฐานทีพ่ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้ โดยอัญเชญิพระ
ธาตปุระดษิฐานไวใ้นผอบทองค า และของมคีา่ตา่งๆ ทีพ่ทุธศาสนกิชนน ามาถวายมากมาย จากนัน้
น าทา่นสกัการะโบโบย ี หรอืเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย และน าทา่น
ขา้มฝ่ังถนนไปเพือ่สกัการะเทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานาน
แลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ 
น าทกุทา่นสกัการะพระมหาเจดยีช์เวดากองพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูา
สถานสงูสดุของพมา่ และยังเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ โบราณสถานศักดิส์ทิธิข์องโลก
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อาย ุ2,500 ปี ยอดบนสดุของเจดยีป์ระดับดว้ยทองค าแทห้อ่หุม้หนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ ่
และอัญมณีตา่งๆ บนยอดพระเจดยี ์ ประดับดว้ยทับทมิขนาดเทา่ไขไ่ก ่ สว่นบนยอดสดุประดับดว้ย
เพชรทีป่ระเมนิคา่ไมไ่ด ้ ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตขุองพระพทุธเจา้องคปั์จจบุัน และบรโิภค
เจดยี ์ (เครือ่งใช)้ ของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้ 3 พระองค ์ นมัสการ ณ จดุอธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์
พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความส าเร็จ”  

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมน.ู..กุง้แมน่ า้ยา่ง 
พกัที ่......................................5*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง ยา่งกุง้-สนามบนิ 

 อาหารเชา้ของทางโรงแรมแบบกลอ่ง (มือ้ที ่3) 
 สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

***ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร*** 
 

ต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป 
บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่พมา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั 

 
อตัราขา้งตน้รวม 
คา่รถปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุ
ไว ้/ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / คา่บรกิารเฉพาะผู ้
เดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ / ไกดท์อ้งถิน่พดูไทยบรกิารทีพ่มา่  
 
อตัราขา้งตน้ไมร่วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ / คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิคนขบัรถ ***รวม
ตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 15USD*** / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์
ตา่งชาต ิ / คา่วซีา่เขา้พมา่ / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง / 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษี
หัก ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ธรรมเนยีมใชก้ลอ้งถา่ยรปูทีว่ดัประมาณ 300-500 จ๊าด / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสาย
การบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / คา่ตรวจ ATK ฝ่ังไทย / คา่ตรวจ ATK ฝ่ังพมา่ 15,000 จ๊าด ประมาณ 
300 บาท / คา่ประกัน Myanmar Insurance อาย ุ1-60 ปี 2,000 บาท อาย ุ61-75 ปี 2,900 บาท อาย ุ75 ปี
ขึน้ไป 3,900 บาท  
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. เอกสารแสดงการฉีดวคัซนีโควดิครบโดส (วคัซนีพาสปอรต์เลม่เหลอืง หรอืวคัซนีพาสปอรต์ รปูแบบ

อเิล็กทรอนกิส)์ 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 50% พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้ 
 (ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้) 
 กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล บรษัิทฯ จะท าเรือ่งยืน่เอกสาร

ไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดทั้ง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับ
การพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ บรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วม
ภาษีน ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

4. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักใชจ้า่ยคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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