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กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประตู 7 เคาน์ เตอร์ N สาย
การบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากสูเ่ มืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย (เวลา
พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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คา่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

นำทุกท่ำนไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึง่ เป็ นพระรูปทีแ่ กะสลักจำกหินอ่อนองค์ใหญ่ทส่ี ดุ
ของประเทศพม่ำ สีขำวสะอำดและไม่มตี ำหนิ สูง 37 ฟุต กว้ำง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็ นพระพุทธรูป
ประทับนัง่ พระหัตถ์ขวำบรรจุพระบรมสำรีรกิ ธำตุทอ่ี ญ
ั เชิญมำจำกสิงคโปร์ และศรีลงั กำยกขึน้ หันฝ่ ำพระ
หัตถ์ออกจำกองค์ หมำยถึงกำรไล่ศตั รูและประทำนควำมเจริญรุง่ เรือง นอกจำกนี้ยงั มีกำรนำหินทีเ่ หลือมำ
สลักเป็ นพระพุทธบำท ซ้ำย-ขวำ ประดิษฐำนอยูบ่ ริเวณด้ำนหลังพระพุทธรูปด้วย
นาท่านไหว้วดั พระธาตุเขีย้ วแก้ว (2) ซึง่ จาลองมาจากประเทศจีนสร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระ
เขีย้ วแก้ว เมือ่ ครัง้ อัญเชิญจากประเทศจีน และเป็ นองค์เดียวกันกับ ทีอ่ ญ
ั เชิญมาที่ พุทธมณฑล จ.
นครปฐม
นาท่านไหว้เจดียม์ หาวิ ชยะ (3) เป็ นเจดียท์ เ่ี ราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็ นทีร่ วบรวมสรรพสิง่
แห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานขององค์เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดียเ์ พือ่ ชม
ภาพวาดและสถานทีส่ าคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทัง้ พระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และ
สถานทีส่ าคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย
นำทุกท่ำนสักการะพระมหาเจดียช์ เวดากองพระธาตุประจาปี เกิ ดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพม่า (4) และยังเป็ นพระมหำเจดียค์ บู่ ำ้ นคูเ่ มืองพม่ำ โบรำณสถำนศักดิ ์สิทธิ ์ของโลกอำยุ 2,500
ปี ยอดบนสุดของเจดียป์ ระดับด้วยทองคำแท้หอ่ หุม้ หนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่ำงๆ
บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนำดเท่ำไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรทีป่ ระเมินค่ำไม่ได้
ภำยในประดิษฐำนเส้นเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำองค์ปัจจุบนั และบริโภคเจดีย์ (เครือ่ งใช้) ของพระพุทธเจ้ำ
องค์ก่อนทัง้ 3 พระองค์ นมัสกำร ณ จุดอธิษฐำนศักดิ ์สิทธิ ์ พร้อมใบไม้ทม่ี คี วำมหมำยถึง “ชัยชนะและ
ควำมสำเร็จ”
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
ไหว้พระ 5 วัด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ ์สิทธิ ์ซึง่ ชาวมอญและพม่า นิยมมากราบไหว้
สักการะบูชา เพราะเชื่อว่าอธิษฐานขอสิง่ ใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวังทันใจ
นาท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าทีว่ ดั พระบารมี (6) ทีเ่ ชื่อว่าพระเกศายังมีชวี ติ อยูจ่ ริงด้วยองค์
พระเกศานัน้ เมือ่ นามาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทัง้ วัดนี้ยงั ได้ช่อื ว่าเป็ นทีเ่ ก็บองค์พระบรมสารีรกิ ธาตุ
ไว้มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็ นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ
นำท่ำนไหว้พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน (7) ซึง่ เป็ นพระทีม่ ตี ำสวยงำมทีส่ ดุ ใน
ประเทศพม่ำ ชมพระบำททีม่ ภี ำพมงคล 108 ประกำรและพระบำทซ้อนกันซึง่ แตกต่ำงกับศิลปะของไทย มี
ขนำดควำมยำว 55 ฟุต ควำมสูง 16 ฟุต
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านไหว้พระวัดงาทัตจี (8) มีพระพุธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อทีส่ งู เท่าตึก 5 ชัน้
เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีแ่ กะสลักจากหินอ่อนทรงเครือ่ งแบบกษัตริย์ เครือ่ งทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครือ่ ง
ประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทัง้ หมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครือ่ งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
นาท่านสักการะเจดียก์ าบาเอ (9) ซึง่ เป็ นเจดียท์ รงกลมมีความสูง เท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลาง ของเจดีย์ คือ
34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เป็ นผูส้ ร้างเจดียแ์ ห่งนี้ สร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่
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16.30 น.
18.15 น.

ชาระพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 6 ในช่วงระหว่างปี 2497 – 2499 และเพือ่ ให้บงั เกิดสันติสขุ แก่โลก และยังเป็ นที่
เก็บพระธำตุของพระสำรีบุตร และพระโมคคัลนะไว้ภำยในถ้ำจำลองมหำปำสณคูหำ หรือถ้ำสัตตบรรคูหำ
(Maha Pasan Guha) ตำมแบบในกรุงรำชคฤห์ นอกจำกนี้ยงั มีพระมหำมุนีจำลอง จำกมัณฑะเลย์อกี ด้วย
สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพือ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทำงกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M 331 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการ***5-6 ส.ค. 60***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

5,999.5,999.5,999.1,999.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการ***19-20, 26-27 ส.ค. / 2-3, 9-10 ก.ย. 60***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

6,999.6,999.6,999.1,999.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ย่างกุง้ –กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) /
ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 20 USD / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียม
สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ /
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ ้าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่า
มินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับ
ภาษี / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปทีว่ ดั ประมาณ
300-500 จ๊าด / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
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***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า

เงื่อนไขการจอง ชาระเงินเต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 58 เป็ นต้นไป
บุคคลที่ถือหนังสือเดิ นทางสัญชาติ ไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิ น 14 วัน
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ า
ทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ

