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กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สาย
การบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากสู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย (เวลาพม่า
ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปทีแ่ กะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ทส่ี ุด
ของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูป
ประทับนัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุทอ่ี ญ
ั เชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงั กายกขึน้ หันฝา่ พระ
หัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตั รูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยงั มีการนาหินทีเ่ หลือมา
สลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
นําท่านไหว้วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจําลองมาจากประเทศจีนสร้างขึน้ เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระ
เขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับ ที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ
.
นครปฐม
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ค่่า
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

นําท่านไหว้เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่ง
แห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานขององค์เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชม
ภาพวาดและสถานที่สําคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และ
สถานที่สําคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย
นาทุกท่านสักการะพระมหาเจดียช์ เวดากองพระธาตุประจาปี เกิ ดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพม่า(4) และยังเป็นพระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิสิ์ ทธิ ์ของโลกอายุ 2,500 ปี
ยอดบนสุดของเจดียป์ ระดับด้วยทองคาแท้ห่อหุม้ หนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บน
ยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุด
ประดับด้วยเพชรทีป่ ระเมินค่าไม่ได้
ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้า
องค์ก่อนทัง้ 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิสิ์ ทธิ ์ พร้อมใบไม้ทม่ี คี วามหมายถึง “ชัยชนะและ
ความสาเร็จ”
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
ไหว้พระ 5 วัด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้
สักการะบูชา เพราะเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวังทันใจ
นําท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าทีว่ ัดพระบารมี (6)ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์
พระเกศานั้นเมื่อนํามาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่ เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุ
ไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ
นาท่านไหว้พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน (7) ซึ่งเป็นพระทีม่ ตี าสวยงามทีส่ ุดใน
ประเทศพม่า ชมพระบาททีม่ ภี าพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มี
ขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านไหว้พระวัดงาทัตจี (8)มีพระพุธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก5 ชั้น เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
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16.30 น.
18.15 น.

นําท่านสักการะเจดีย์กาบาเอ (9) ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความสูง เท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลาง ของเจดีย์ คือ
34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เป็นผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่
ชําระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี 2497 – 2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก และยังเป็นที่
เก็บพระธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลนะไว้ภายในถ้าจาลองมหาปาสณคูหา หรือถ้าสัตตบรรคูหา
(MahaPasanGuha) ตามแบบในกรุงราชคฤห์ นอกจากนี้ยงั มีพระมหามุนีจาลองจากมัณฑะเลย์อกี ด้วย
สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่8M331(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

14-15 ก.ค.
21-22 ก.ค.

6,999
6,999

ราคาเด็ก เสริมเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ม

6,999
6,999

6,999
6,999

1,999
1,999

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ(ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) /
ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ ได้ระบุไว้ / ค่า
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 20 USD / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียม
สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ /
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่า
มินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทําการจองกรณีต้องการใบกํากับ
ภาษี/ ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ
300-500 จ๊าด / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
***เงื่อนไขพิเศษส่าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจ่านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เงื่อนไขการจอง มัดจ่าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป
บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
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หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่า นตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
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