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ขอพรเทพทนัใจ ..  

สกัการะมหาเจดยีชเวดากอง 

 .. เจาทตัจ ี.. เจดยีกาบาเอ ..  

วดัพระเขีย้วแกว .. วดับารม ี

.. เจดยีมหาวชิยะ ..  

วดัพระหนิออน ..  

.. วดัพระเจางาทตัจ ี

 

***พเิศษ...สลดักุงมงักร*** 
วนัแรก กรงุเทพฯ–ยางกุง-ไหวพระ 4 วดั 

08.00 น. พรอมกันทีท่ าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 เขาประต ู7 เคานเตอร N สายการบนิเมยีน

มารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่บรษิัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 

10.40น. ออกเดนิทางจากสูเมืองยางกุง โดยเทีย่วบนิที ่8M336 (บรกิารอาหารวางและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) 

11.25น. ถึงสนามบนิเมง็กาลาดง เมอืงยางกุงผานพธิกีารตรวจคนเขาเมอืง และดานศลุกากรเรยีบรอย(เวลาพมาชากวา

ประเทศไทย 30 นาที) 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทกุทานไหวพระลาภมนุ ี พระพทุธรปูหยกขาว (1) ซึง่เปนพระรูปที่แกะสลกัจากหนิออนองคใหญทีสุ่ดของประเทศ

พมา สขีาวสะอาดและไมมีตําหน ิสูง 37 ฟุต กวาง 24 ฟุต หนกั 600 ตัน เปนพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหตัถขวา

บรรจุพระบรมสารีรกิธาตทุี่อัญเชิญมาจากสงิคโปร และศรลีังกายกขึน้หันฝาพระหัตถออกจากองค หมายถงึการ

ไลศตัรูและประทานความเจริญรุงเรอืง นอกจากนี้ยงัมกีารนําหินที่เหลือมาสลกัเปนพระพุทธบาท ซาย-ขวา 

ประดิษฐานอยูบริเวณดานหลังพระพทุธรปูดวย  

นําทานไหววดัพระธาตเุขีย้วแกว (2) ซึง่จําลองมาจากประเทศจีนสรางขึน้เพื่อใชเปนทีป่ระดษิฐานพระเขี้ยวแกว เมื่อ

ครั้งอัญเชญิจากประเทศจีน และเปนองคเดยีวกันกบั ที่อญัเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

นําทานไหวเจดยีมหาวชิยะ (3) เปนเจดยีที่เราสามารถเขาไปชมดานในได และยงัเปนที่รวบรวมสรรพสิง่แหงจักรวรรดิ

ไวบนดานเพดานขององคเจดยี ไหวพระพทุธรปูทัง้ 4 ทศิ กอนจะเดินชมรอบๆ เจดียเพือ่ชมภาพวาดและสถานที่
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สําคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพมา ทั้งพระมหามุน ี เทอืกเขาปกุปา และสถานทีส่ําคัญๆ อื่นๆ อกี

มากมาย 

นําทกุทานสกัการะพระมหาเจดยีชเวดากองพระธาตปุระจาํปเกดิปมะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา(4) 

และยังเปนพระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา โบราณสถานศกัดิส์ิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ป ยอดบนสุดของเจดยี

ประดับดวยทองคําแทหอหุมหนกั 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ และอัญมณีตางๆ บนยอดพระเจดีย ประดับดวย

ทับทิมขนาดเทาไขไก สวนบนยอดสดุประดับดวยเพชรทีป่ระเมนิคาไมได ภายในประดิษฐานเสนเกศาธาตขุอง

พระพุทธเจาองคปจจุบนั และบริโภคเจดยี (เครื่องใช) ของพระพุทธเจาองคกอนทัง้ 3 พระองค นมสัการ ณ จุด

อธิษฐานศกัดิส์ิทธิ์ พรอมใบไมทีม่ีความหมายถงึ “ชัยชนะและความสําเร็จ”  

ค่าํ      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรอืเทยีบเทา 3* 

 

วนัทีส่อง ไหวพระ 5 วดั-ยางกุง-กรงุเทพฯ  

เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานไหวขอพรนตัโบโบย ี หรอืเทพทนัใจ (5) เทพศกัดิ์สทิธิซ์ึง่ชาวมอญและพมานยิมมากราบไหวสกัการะบูชา 

เพราะเชื่อวาอธิษฐานขอสิ่งใดแลวจะไดตามปรารถนาสมหวังทนัใจ 

นําทานสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจาทีว่ดัพระบารม ี (6)ทีเ่ชือ่วาพระเกศายังมีชีวิตอยูจริงดวยองคพระเกศานั้น

เมื่อนํามาวางบนมอืจะเคลือ่นไหวได อกีทัง้วัดนี้ยงัไดชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีรกิธาตุไวมากทีส่ดุ ไมวาจะเปน

พระโมคาละ พระสารีบตุร และองคพระอรหนัตตางๆ  

นําทานไหวพระพทุธไสยาสนเจาทตัจ ีหรอืพระนอนตาหวาน (7) ซึ่งเปนพระทีม่ีตาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา ชมพระ

บาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอนกันซึง่แตกตางกับศลิปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความ

สูง 16 ฟุต 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทานไหวพระวดังาทตัจ ี (8)มีพระพธุรูปองคใหญหลวงพองาทตัจี แปลวาหลวงพอทีสู่งเทาตกึ5 ชั้น เปน

พระพุทธรูปปางมารวิชยัทีแ่กะสลกัจากหนิออนทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ  เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบ

ดานหลังจะเปนไมสกัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครือ่งสมยัยะตะ

นะโบง (สมัยมัณฑะเลย) 

นําทานสกัการะเจดยีกาบาเอ (9) ซึง่เปนเจดียทรงกลมมคีวามสูง เทากับ เสนผาศนูยกลาง ของเจดยี คือ 34 เมตร 

โดยนาย อนู ุ นายกรฐัมนตรีคนแรกของพมา เปนผูสรางเจดียแหงนี ้ สรางขึน้เพื่อใชเปนสถานที่ชําระพระไตรปฎก

ครั้งที่ 6 ในชวงระหวางป 2497 – 2499 และเพื่อใหบังเกดิสันตสิุขแกโลก และยังเปนที่เก็บพระธาตุของพระสารบีุตร 

และพระโมคคลันะไวภายในถ้ําจําลองมหาปาสณคหูา หรือถ้ําสตัตบรรคหูา (MahaPasanGuha) ตามแบบในกรงุรา

ชคฤห นอกจากนีย้ังมีพระมหามุนีจําลองจากมัณฑะเลยอกีดวย 

สมควรแกเวลานําทกุทานเดินทางไปยังสนามบิน เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที8่M331(บรกิารอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใหญ 

พกัหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาเดก็ เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใหญ 2 ทาน 

ราคาเดก็ ไมเสรมิเตยีง 

พกักบัผูใหญ 2 ทาน 

พกัเดีย่ว 

จายเพิม่ 

7-8 ก.ค. 6,999 6,999 6,999 1,999 

14-15 ก.ค. 6,999 6,999 6,999 1,999 

21-22 ก.ค. 7,999 7,999 7,999 1,999 

 

อตัรานีร้วม 

คาตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ยางกุง–กรุงเทพฯ(ตั๋วกรุป) / คารถโคชปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 

คาอาหาร และเครื่องดืม่ที่ระบุไวในรายการ / คาที่พกัตามที่ระบุไวในรายการ (กรณพีกั 3 ทานๆ ที่ 3 เปนเตยีงเสรมิ) / คาน้ําหนกั

กระเปาเดนิทาง ทานละไมเกิน 20 กก. / คาบตัรเขาชมสถานทีท่องเทีย่วตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกนัอบุัตเิหตุในการ

เดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูกับเงือ่นไขของกรรมธรรม) / มคัคเุทศกบรกิารตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานีไ้มรวม 

คาทิปไกด และคาทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดนิทางจายทิป 20 USD / คาทําหนงัสือเดินทางไทย และคาธรรมเนยีมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ / คาวีซาสําหรบัพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนยีม

กระเปาเดนิทางที่น้ําหนกัเกนิ 20 กก. / คาใชจายอืน่ๆ ทีม่ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซกัรีด โทรศัพท คามินบิาร ฯลฯ / 

ภาษมีูลคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาตั้งแตทําการจองกรณตีองการใบกํากบัภาษี/ คาภาษีเชือ้เพลงิที่

ทางสายการบินอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเติมอกี / คาธรรมเนียมใชกลองถายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จาด / คาภาษีเชื้อเพลิงที่

ทางสายการบินอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเติมอกี 

 

***เงือ่นไขพเิศษสาํหรบัการจองทวัร*** 

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดนิทางมหีวัหนาทวัร 

2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอยีดตางๆ กอนออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตัว๋รถไฟ, ซือ้ตัว๋รถโดยสาร และ

จองหองพกั เพือ่ประโยชนของลกูคา 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจาํทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนทีเ่หลอืจายกอนเดนิทาง 15 วนั 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ  

ยกเลกิกอนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนคาใชจายทั้งหมด หรอืเก็บคาใชจายบางสวนที่เกดิขึน้จรงิ 

ยกเลกิกอนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณ ี

ยกเลกิกอนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 

ตัง้แตวนัที ่11 สงิหาคม 58 เปนตนไป 

บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมตองขอวซีา สามารถอยูไดไมเกนิ 14 วนั 

 

หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกดิเหตุจําเปนสดุวิสยัจนไมอาจแกไขไดและจะ

ไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สญูหาย สูญเสยีหรอืไดรบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตสุดุวิสยับาง

ประการ เชน การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
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2. เนื่องจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจรงิ เพราะทางบริษทัยงัไมไดรวมภาษนี้ํามันใหมที่อาจจะเกดิขึน้ 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบด็เสร็จ หากทานสละสทิธิก์ารใชบรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏิเสธการ

เขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

4. บริษทัฯมสีทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการ 

เดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเทีย่วตามรายการ ไมสามารถขอหกัคาบรกิารคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน

ลกัษณะเหมาจาย  

6. เมื่อทานไดชําระเงนิมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ 


	เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

