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วนัแรก กรุงเทพฯ–ยา่งกุง้-ไหวพ้ระ 4 วดั 

08.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เขา้ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N สายการ

บินเมียนมารแ์อรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวก 

10.40น. ออกเดินทางจากสูเ่มืองยา่งกุง้โดยเท่ียวบินท่ี 8M336 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

11.25น. ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุง้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศุลกากรเรียบรอ้ย (เวลา

พม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกท่านไหวพ้ระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซ่ึงเป็นพระรูปท่ีแกะสลักจากหินอ่อนองคใ์หญ่

ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตาํหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนัก 600 ตนั เป็น

พระพุทธรูปประทับนัง่ พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจากสิงคโปร ์และศรีลงักา

ยกข้ึนหันฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมี

การนาํหินท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา ประดิษฐานอยูบ่ริเวณดา้นหลงัพระพทุธรูปดว้ย  
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นาํท่านไหวว้ดัพระธาตเุข้ียวแกว้ (2) ซ่ึงจาํลองมาจากประเทศจีนสรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นที่ประดิษฐานพระ

เข้ียวแกว้ เม่ือครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองคเ์ดียวกันกับ ท่ีอัญเชิญมาท่ี พุทธมณฑล จ. 

นครปฐม 

นาํท่านไหวเ้จดียม์หาวิชยะ (3) เป็นเจดียท่ี์เราสามารถเขา้ไปชมดา้นในได ้และยงัเป็นท่ีรวบรวมสรรพ

ส่ิงแห่งจกัรวรรดิไวบ้นดา้นเพดานขององคเ์จดีย ์ไหวพ้ระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดีย์

เพ่ือชมภาพวาดและสถานท่ีสาํคญัๆ ของพระพทุธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุก

ปา และสถานท่ีสาํคญัๆ อ่ืนๆ อีกมากมาย 

นาํทุกท่านสกัการะพระมหาเจดียช์เวดากองพระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

ของพม่า(4) และยงัเป็นพระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิของโลกอายุ 2,500 ปี 

ยอดบนสุดของเจดียป์ระดบัดว้ยทองคาํแทห้่อหุม้หนัก 23 ตนั เพชร พลอยเม็ดใหญ ่และอญัมณีตา่งๆ 

บนยอดพระเจดีย ์ประดบัดว้ยทบัทิมขนาดเทา่ไข่ไก่ สว่นบนยอดสุดประดบัดว้ยเพชรท่ีประเมินค่าไม่ได ้

ภายในประดิษฐานเสน้เกศาธาตุของพระพุทธเจา้องคปั์จจุบัน และบริโภคเจดีย ์(เคร่ืองใช)้ ของ

พระพทุธเจา้องคก่์อนทั้ง 3 พระองค ์นมสัการ ณ จดุอธิษฐานศกัด์ิสิทธ์ิ พรอ้มใบไมท่ี้มีความหมายถึงชยั

ชนะและความสาํเร็จ”  

คํา่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเทา่ 3* 

วนัที่สอง ไหวพ้ระ 5 วดั-ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านไหวข้อพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้

สกัการะบชูา เพราะเช่ือวา่อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะไดต้ามปรารถนาสมหวงัทนัใจ 

นาํท่านสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ท่ีวดัพระบารมี (6)ที่เช่ือว่าพระเกศายงัมีชีวิตอยูจ่ริงดว้ยองค์

พระเกศานั้นเม่ือนํามาวางบนมือจะเคล่ือนไหวได  ้อีกทั้งวัดน้ียังไดช่ื้อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรม

สารีริกธาตไุวม้ากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต์า่งๆ  

นาํท่านไหวพ้ระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทัตจี หรือพระนอนตาหวาน (7) ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดใน

ประเทศพม่า ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกตา่งกบัศิลปะของ

ไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านไหวพ้ระวดังาทตัจี (8)มีพระพุธรปูองคใ์หญ่หลวงพ่องาทตัจี แปลวา่หลวงพ่อท่ีสงูเท่าตึก5 ชั้น เป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลักจากหินอ่อนทรงเคร่ืองแบบกษัตริย ์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ือง

ประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบมาจากพระพุทธรูป

ทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย)์ 

นาํท่านสกัการะเจดียก์าบาเอ (9) ซ่ึงเป็นเจดียท์รงกลมมีความสูง เท่ากบั เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ของเจดีย ์

คือ 34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรฐัมนตรีคนแรกของพม่า เป็นผูส้รา้งเจดียแ์ห่งน้ี สรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น

สถานท่ีชาํระพระไตรปิฎกครั้งท่ี 6 ในช่วงระหว่างปี 2497 – 2499 และเพ่ือใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่โลก 



MYA1152 - ทวัรพ์มา่ YANGON HOLY (2วนั1คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 3 | P a g e  

และยงัเป็นท่ีเก็บพระธาตขุองพระสารีบุตร และพระโมคคลันะไวภ้ายในถํ้าจาํลองมหาปาสณคูหา หรือ

ถํ้าสัตตบรรคูหา (MahaPasanGuha) ตามแบบในกรุงราชคฤห ์นอกจากน้ียงัมีพระมหามุนีจาํลอง

จากมณัฑะเลยอี์กดว้ย 

สมควรแก่เวลานาํทุกทา่นเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี8M331 (บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาเด็ก เสริมเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน 

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

จา่ยเพิ่ม 

18-19 ก.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 

25-26 ก.ย. 7,999 7,999 7,999 1,999 

28-29 ก.ย. 8,999 8,999 8,999 1,999 

5-6 ต.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 

26-27 ต.ค. 8,999 8,999 8,999 1,999 

9-10 พ.ย. 8,999 8,999 8,999 1,999 

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 

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน้ํามนั กรุงเทพฯ–ยา่งกุง้–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง / 

ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ / คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ท่ี 3 เป็นเตียงเสริม) / คา่

น้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ / คา่

ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 30 USD*** ทิปหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กบัความพอใจของ

ลกูคา้ / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ / ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ต่างชาติ / 

ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ี

มิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ค่ามินิบาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และกรุณาแจง้

ล่วงหน้าตั้งแต่ทาํการจองกรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี / ค่าภาษีเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก / 

ค่าธรรมเนียมใชก้ลอ้งถ่ายรปูท่ีวดัประมาณ 300-500 จา๊ด / คา่ภาษีเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม

อีก 

***เง่ือนไขพิเศษสาํหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์



MYA1152 - ทวัรพ์มา่ YANGON HOLY (2วนั1คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 4 | P a g e  

2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตา่งๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือตัว๋รถ

โดยสาร และจองหอ้งพกั เพื่อประโยชนข์องลกูคา้ 

เง่ือนไขการจอง  

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 25 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั   / คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด หรือเก็บค่าใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 26-40 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-25 วนั / เก็บคา่บริการทั้งหมด 100 % 

ตัง้แตว่นัที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นตน้ไป 

บุคคลท่ีถือหนงัสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ตอ้งขอวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามนัข้ึนในอนาคต ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยงัไม่ไดร้วมภาษีน้ํามนัใหม่ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

4. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางใน

กรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ท่าน 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


