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บินดว้ยสายการบิน Myanmar National Airlines :ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

UB020 BKK(สุวรรณภูมิ) – RGN(ย่างกุง้) 10.20-11.15 

UB017 RGN(ย่างกุง้) – BKK(สุวรรณภูมิ) 17.35-19.30 

**น ้าหนักกระเป๋าโหลด20โล สามารถถือข้ึนเครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกิน7 ก.ก. 

**พาสปอรต์ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

 

**รวมค่าประกนัของพม่าแลว้ ยกเวน้ท่านท่ีอายุ 60ปีข้ึนไป จา่ยเพิ่ม 800-1800บาท** 

 
 
 

พม่า หรือเมียนมาร ์(Myanmar) ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนักท่องเท่ียวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและ

วฒันธรรมท่ีงดงามถวิลหาและอยากจะเขา้ไปสมัผสันานมาแลว้ท่ีเมืองย่างกุง้ติดอยูใ่นมิติของกาลเวลา ท่ีบิดเบือน เลือนราง เมือง

โบราณแห่งน้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธุลีดิน และสรรพส าเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ท่ีชาวองักฤษ

สรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มีแต่รถประจ าทาง ท่ีแน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่ และสามลอ้ ท่ีเก่าจวนจะพงัมิพงัแหล่ แต่ในช่วงไมก่ี่ปีสุดทา้ยของ

ศตวรรษท่ี 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลิกเปล่ียนโฉมหน้าไป ตึกรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบท้ิงเพื่อสรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านักงานท่ีสูงระฟ้า

ขึ้ นมาแทนท่ี แต่นัน่ไม่ไดท้ าใหเ้สน่ห ์ของยา่งกุง้ ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเท่ียว พาหนะท่ีทนัสมยั ช่วยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบาย

ขึ้ นและแมถึ้งวา่จะมีตึกสูงขึ้ นแซมอยู ่กบัหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผูค้นกลบัเปล่ียนแปลงไปน้อยกวา่  

หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี อาทิ 

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า, พระราชวงัแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย ์โบราณสถานท่ี

มีความงดงามแห่งหน่ึงของหงสาวดี  

พระธาตอุินทรแ์ขวน หรือ ไจก้ท์ิ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหวัฤๅษี พระธาตุอินทรแ์ขวน ตั้งอยูท่ี่เมืองไจก้โ์ถ่ อ าเภอ

สะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดบั น ้าทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของพระธาตุอินทรแ์ขวน

คือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสทีองขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นหน้าผาสูงชนัอยา่งหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตก

ลงมาอยา่งเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแ์ขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ 

(สุนัข) ท่ีคนเกิดปีน้ีตอ้งไปนมสัการสกัครั้งหน่ึงในชีวิตชาวพม่าเชื่อวา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการครบ 3 ครั้งแลว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ 

 

โปรแกรมการเดินทางพม่า 3วนั 2คืนโดย UB 
 

วนัแรก       กรุงเทพ- ยา่งกุง้– หงสาวดี-พระธาตอุินทรแ์ขวน                    (B/L/D) 

08.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบิน UB พบเจา้หน้าท่ี

ของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

10.20น.  เหริฟ้าสู่ กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดย สายการบิน Myanmar National Airline เท่ียวบินท่ี UB020 

   



 

 

 

11.15น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอง กรุงย่างกุง้ (เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

  (ก่อนออกเดินทางทางมคัคุเทศกจ์ะแจกโสร่ง,ผา้ซิ่น ใหแ้ก่ท่านก่อนออกเดินทาง)  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-

2 ชัว่โมง) ผ่านชม สุสานสมัพนัธมิตร ยุคสมยัพม่ารบกบัญ่ีปุ่ นในสงครามโลกครั้งท่ี 2  

จากน้ัน น าท่านนมัสการ เจดียช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็น

เจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดีและยังเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาชา้นาน แลว้น าท่าน

ชม พระราชวงับุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณะปฏิสงัขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ท าให้

สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนองปัจจุบนั 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 

   

  น าคณะเดินทางสู่ เมืองไจ๊กที์โย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง จากนัน่น าชม วดัพระไฝเล่ือนหรือ 

วัดไจท้์ปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเล่ือน   เป็นพระพุทธรูปท่ีมีอายุมากกว่า2 ,000ปีโดยมีเร่ืองเล่ากันว่าเป็น

พระพุทธรูปท่ีลอยน ้ามาติดอยู่ใกล้ๆ วดัจากน้ันชาวพม่าไดเ้อาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวท่ี้วดัแลว้ปิดทององคพ์ระทั้ง

องคต์่อมาในต าแหน่งท่ีหางคิ้ วไดม้ีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้ นจะปิดทองกี่ครั้งก็ยงัเกิดเป็นจุดด าๆอยู่ตลอด ทางวดัจึงไม่ไดปิ้ด

ทองตรงท่ีต าแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองคน้ี์กนัวา่ พระไฝเล่ือน 



 

 

 

 

ถึง คิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจก๊ที์โย) หยุดพกัเพื่อเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อข้ึนบนภูเขาไจก้ที์โยใชเ้วลา 

เดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1ชัว่โมง น าท่านขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวน ชมทัศนียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางพรอ้ม

สมัผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้ น เร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน พระธาตุอินทรแ์ขวน เป็นองค์

เจดียข์นาดเล็ก ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลง

ไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมา

และแรงบนัดาลใจของกวี ซีไรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม นิราศ

พระธาตุอินทรแ์ขวน” 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหารค า่เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอธัยาศัย สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการ

กลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสู่พระเจดียไ์จก๊ที์โย ควรเตรียมเสื้ อกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ 

เบาะรองนัง่เพราะพื้ นท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 

20.00 น. เท่าน้ัน 

  น าท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัที่สอง      พระธาตอุินทรแ์ขวน – หงสาวดี – ยา่งกุง้                                          (B/L/D) 

เชา้ตรู่  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทรแ์ขวนหรือใส่บาตรตามอธัยาศยัใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ มีชุดจ าหน่าย

บริเวณวัด เมื่อถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลังวันหรือจ านวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และ

นมสัการสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยู่

ไดอ้ยา่งไรโดยไม่ลม้หรือหล่นลงมานมสัการพระเจดียไ์จก๊ที์โย ก่อนกลบั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัอาหารแลว้ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปล่ียนเป็นบสัปรบัอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชม

วดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี จากน้ันชม พระเจดียไ์จปุ๊่ น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบั 

นัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ใน

อดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ

(ทิศตะวนัตก)สรา้งโดยสี่สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ง

แวะกับบุรุษเพศน าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ี วดัไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา  

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้

จากน้ันน าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนย้ิมหวาน ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของเมือง

หงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้ นเมือง ผา้พื้ นเมือง เป็นของฝากคนทางบา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางผ่านชม พระเจดียสุ์เล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม  2 USD/PAX) องคพ์ระเจดีย์

สูงถึง157ฟุต ตั้งอยูใ่จกลางกรุงยา่งกุง้สรา้งอุทิศใหแ้ก่สุเลนัตหน่ึงในสี่นัตท่ีเกี่ยวขอ้งกบัต านานของพระมหาเจดียช์เวดา

กอง จากน้ันน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้่านไดล้องชิมของว่างสุดอร่อยไป

พรอ้มกบับรรยากาศท่ีหรูหราและโรแมนติก ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งน้ี 

 

น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม

พระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็น

ศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร จากน้ันขับรถชมตัวเมืองย่างกุง้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้ 



 

 

 

                      

จากน้ันน าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พื่อขอพร

จากองค์เจดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองค์เจดียย์งัมีพระประจ าวนั

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระ

เจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักย่ีสิบสามตัน 

ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้ง

สามพระองค์ บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด

เจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะ

และสถาปัตยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมกนัขึ้ นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งสิ้ น ชมระฆงั

ใบใหญ่ท่ีอังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสียก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึ้ นจาก

แม่น ้าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้ นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงั

ศักด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความปรารถนา จากน้ันใหท้่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับ

บนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

 

 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ 

ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ ** 

                                     บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 



 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร เมนูสุดพิเศษ รา้นชาบู Seafood City Hot Pot (เบียร ์วิสก้ี ไวน ์ไม่อัน้) 

 

 
 

     หลงัจากน้ันท าท่านเขา้พกัโรงแรม  LOTTE HOTEL ระดบั5ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

 

 

วนัที่ 3      ยา่งกุง้-กรุงเทพ                                                                           (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ดว้ยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีอาหารมากมายให้ท่านเลือก

ทานทัง้นานาชาติ ก๋วยเตีย๋ว เฝอ ขา้วตม้ ขนมปัง เบเกอรี่ เครื่องด่ืม ผลไม ้สลัดผกั 

 น าท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซึ่งเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึ้ นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง 

เมื่อพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่ งน้ีได้

ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี2และไดร้บัการปฏิสงัขรณ์ขึ้ นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ

ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าให้

ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดียไ์ดน้ าทองค าและของมีค่าต่างๆท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาว

พม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์ 

 

น าท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อว่า

อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากน้ันน าท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ) 

         

  

 

น าท่าน นมสัการ วดังาทตัจี Nga Htat Gyi Pagoda มีพระพุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่องาทตัจี แปลวา่ หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 

5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง

ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง

สมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย)์  



 

 

 

   

น าท่านนมสัการ วดัพระเขี้ ยวแกว้จุฬามณี (Buddha Tooth Relic Pagada) 

ประเทศเพื่อนบา้นท่ีเราต่างรูจ้กักนัดีมาตั้งแต่ไหนแตไ่รอยา่งพม่า หรือ พม่า ท่ีนับวนัน้ันจะเรียกวา่เน้ือหอมเป็นอยา่งมากทั้ง

ทางดา้นการลงทุนและดา้นการเมือง ส่วนการท่องเท่ียวน้ันเรียกไดว้า่มาแรงแซงโคง้ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคกนัเลยก็วา่ได ้ไม่

เวน้แมแ้ต่นักท่องเท่ียวจากเมืองไทย ท่ีต่างก็มุ่งหน้าไปท่องเท่ียวยงัดินแดนแห่งน้ีกนัอยา่งหนาแน่น โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

น่าสนใจอยูห่ลายแห่งดว้ยกนั รวมทั้งท่ี วดัพระเขี้ ยวแกว้จุฬามณี ซึ่งนับไดว้า่มีความสวยงามและเป็นท่ีนิยมกนัของนักท่องเท่ียว

ท่ีจะเดินทางมาเย่ียมเยือนกนัอยา่งไม่ขาดสาย 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิงท่ี Market place **อิสระทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.35น. บินลดัฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Myanmar National Airlines เท่ียวบินท่ีUB017 

19.30น. ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

➢ ค่าตัว๋เครื่องบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) 

➢ ค่ารถน าเท่ียวตลอดทริป       

➢ ค่ารกัษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

➢ ค่ารถกระบะขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกวา่ 15 ท่านข้ึนไป ทางบริษัทฯจดัเป็นรถ

เช่าเหมาคนัส่วนตวัใหค้ณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกวา่น้ี ทางบริษัทฯใชร้ถ

ประจ าทาง จอยร่วมกบัคณะอื่น  

➢ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

➢ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาวท่ียา่งกุง้ และโรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวน หอ้งละ 2 ท่าน  

➢ ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

➢ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

➢ ฟรี!!!! วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ไทย 

➢ ฟรี!!!! แจกผา้ซ่ินหรือโสร่งท่านละ 1ผืน  

➢ รวมค่าประกนัการเดินทางที่พม่าก าหนดใหทุ้กท่านตอ้งท า ท่านละ 50$ ส าหรบัท่านที่มีอายุ 1-60 

ปี (หากท่านอายุเกิน 60ปี ตอ้งจา่ยเพิ่ม 800บาท / หากท่านอายุเกิน 75ปี จา่ยเพิ่ม 1800.-) 

วนัเดินทางและอตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่/ท่าน 

พกัเด่ียว 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

03-05 มี.ค. 2566 13,999.- 5,000.- 

10-12 มี.ค. 2566 13,999.- 5,000.- 

17-19 มี.ค. 2566 13,999.- 5,000.- 

24-26 มี.ค. 2566 13,999.- 5,000.- 

31มี.ค.-02เม.ย. 2566 13,999.- 5,000.- 

01-03 เม.ย. 2566 13,999.- 5,000.- 

07-09 เม.ย. 2566*วนัจกัรี* 15,999.- 5,000.- 

21-23 เม.ย. 2566 13,999.- 5,000.- 

28-30 เม.ย. 2566 13,999.- 5,000.- 

29เม.ย.-01 พ.ค. 2566*วนัแรงงาน* 15,999.- 5,000.- 

05-07 พ.ค. 2566*วนัฉตัรมงคล* 15,999.- 5,000.- 

12-14 พ.ค. 2566 13,999.- 5,000.- 

19-21 พ.ค. 2566 13,999.- 5,000.- 

26-28พ.ค. 2566 13,999.- 5,000.- 



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

➢ ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ+เด็กรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่านละ 1,000บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร)์ 

➢ ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

➢ ไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง  

➢ ไม่รวมภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

หมายเหต ุ

➢ บริการน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

➢ โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 

 

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สมัภาระส่วนตวั เช่น เสื้ อแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบายหรือรองเทา้แตะ, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมทั้งคนรูใ้จ 

 

เอกสารในการเดินทาง 

พาสปอรต์ ท่ีมีอายุเหลือใชง้านไดไ้ม่น้อยกวา่ 6 เดือน 

 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง 8ท่านข้ึนไป 

• ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรบัขึ้ นภาษีน ้ามนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความ

เป็นจริง 

• ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรพัยส์ินสูญหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 



 

 

 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 

เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 7,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 1 วนั 

• ช าระเงินค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่า

มดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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