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ทัวร์พม่า ย่างกุง้ ไหว้พระ 9 วัด
2วัน 1คืน (UB)
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โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)

วันแรก

07.30 น.

10.40 น.
11.10 น.
12.00 น.

กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดียม์ หาวิชยะ - พระมหา
เจดียช์ เวดากอง ( - / L / D )
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบิน Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอานวย
ความสะดวกการเดินทางแก่ทา่ น
ออกเดินทางสูก่ รุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน UB020 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยครึ่ งชัว่ โมง)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็ นพระ
รู ปที่แกะสลักจากหิ นอ่อน องค์ใหญ่ท่ ีสุดของประเทศพม่า สีขาว
สะอาด และไม่มีตาหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน
เป็ นพระพุทธรู ปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุท่ ีอญ
ั เชิญมาจากสิ งคโปร์ และศรี
ลังกายกขึ้นหันฝ่ าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตั รู และประทานความเจริ ญ รุ ่งเรื อง
นอกจากนี้ ยังมีการนาหิ นที่เหลื อมาสลักเป็ นพระพุทธบาท ซ้าย ขวา ประดิษฐานอยู ่ บริ เวณด้านหลังพระพุทธรู ปด้วย นาท่านไหว้
วัดพระเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจาลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่ อ
ใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่ อครัง้ อัญเชิญจากประเทศจีน
และเป็ นองค์เดียว กันกับที่อญ
ั เชิญมาที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นา
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19.00 น.

ท่านไหว้ เจดียม์ หาวิชยะ (3) เป็ นเจดียท์ ่ ีเรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็ นที่รวบรวม
สรรพสิ่ งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้าน
เพดานของ องค์เจดียไ์ หว้พระพุทธรู ปทัง้
4 ทิศ
ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดีย ์ ไหว้
พระพุทธรู ปทัง้ 4 ทิศ ก่อน จะเดินชม
รอบๆ
เจดียเ์ พื่ อชมภาพวาด และสถานที่
สาคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของ
ประเทศพม่า ทัง้ พระมหามุนี เทื อกเขาปุกปา และสถานที่สาคัญๆ อื่ นๆ อีกมากมาย จากนั้น
นาท่นนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (4) พระเจดียท์ องคาคูบ่ า้ นคูเ่ มื องประเทศพม่า อายุ
มากกว่า 2500 กว่าปี เจดียท์ องแห่งเมื องตากอง หรื อ ตะเกิง ชื่ อเดิมของเมื องย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ ี
ใหญ่ท่ ีสุดในพม่า สถานที่แห่งนี้ มีลานอธิ ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนา
ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่ อพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ฐานเพื่ อเสริ ม สร้างบารมี และ
สิ ริมงคล นอก จากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐาน ทัง้ แปด ทิศรวม 8 องค์ หาก
ใครเกิดวันไหน ก็ให้ไปสรงน้าพระประจาวันเกิด ตนจะเป็ นสิ ริมงคล แก่ชีวิต
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***เมนูพิเศษ สลัดกุง้ มังกร เป็ ดปั กกิ่

ที่พกั

IBIS STYLES HOTEL / PACIFIC HOTEL / SKY STAR หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เจดียโ์ บตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี –
วัดบารมี –เจดียก์ าบาเอ – สนามบิน – กรุงเทพ ( B / L / - )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาท่านไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่านิ ยม มา
กราบ ไหว้สกั การะบูชาเพราะ เชื่ อว่าอธิ ษฐานขอสิ่ งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวังทันใจ นา
ท่าน สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี (6) ที่เชื่ อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยูจ่ ริ ง ด้วย
องค์พระเกศานั้น เมื่ อนามาวางบนมื อจะเคลื่ อนไหวได้ อีกทัง้ วัดนี้ ยังได้ช่ ื อว่าเป็ นที่เก็บองค์ พระ
บรมสารี ริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นพระโมคาละ พระสารี บุตร และองค์พระอรหันต์ตา่ งๆ นา
ท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมัสการพระพุทธ รู ป
นอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน กัน
ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนาท่านสักการะ เจดียโ์ บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย
เพื่ อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รู ป ได้นามาเมื อ 2,000 ปี กอ่ น ในปี 2466 เจดีย ์ แห่ง
นี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุ และ พระบรม
ธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรู ป ทอง เงิน สาริ ด 700 องค์ และจารึ กดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ ภาษาพม่า ภายในเจดียป์ ระดับด้วยกระเบี้องสีสนั
งดงาม และมีมุมสาหรับฝึกสมาธิ หลายจุด ในองค์พระเจดีย ์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (ชาบูชิ)
นาท่านไหว้ พระงาทัตจี (8) มีพระพุทธรู ปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก
5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหิ นอ่อนทรง
เครื่ องแบบ
กษัตริ ยเ์ ครื่ องทงเป็ น โลหะ ส่วนเครื่ องประกอบด้านหลังจะเป็ น
ไม้สกั
แกะสลักทัง้ หมด และสลักเป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจาก
พระพุทธรู ป
ทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์) นาท่าน
สักการะ พระ
เจดียก์ าบาเอ (9) เป็ นเจดียท์ รงกลม มีทางเข้าทัง้ หมดห้าด้าน
ทุกด้านจะมี
พระพุทธรู ปประดิษฐานอยูบ่ นฐานทักษิ ณ มีพระพุทธรู ปหุม้ ด้วยทองคาองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทน
อดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทัง้ 28 องค์ มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคื อ 34 เมตร สร้างโดยนาย
อูนุนายกคนแรกของพม่า เพื่ อใช้เป็ นสถานที่สงั คายนาพระไตรปิ ฎก ในปี
ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียอ์ งค์น้ ี เพื่ อให้เกิดการสร้าง
สันติภาพขึ้นในโลก ภายในองค์พระเจดียบ์ รรจุพระบรมธาตุ มีพระ
อรหันต์สาวกองค์สาคัญสององค์ มีพระพุทธรู ปองค์พระประธานที่อยูข่ า้ ง
ในหล่อด้วยเงินบริ สุทธิ์ มีน้าหนัก กว่า 500 กิโลกรัม
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เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ UB017
(บริการอาหารบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ื ม 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
กาหนดการเดินทาง
(กรุป้ เดินทาง 31 ท่าน)

พักห้องละ
2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยว
ท่านละ

14 – 15 ก.ค.61
21 – 22 ก.ค.61
04 – 05 ส.ค.61
11 – 12 ส.ค.61 *วันแม่
18 – 19 ส.ค.61
25 – 26 ส.ค.61
01 – 02 ก.ย.61
08 – 09 ก.ย. 61
15 – 16 ก.ย.61
22 – 23 ก.ย.61
29 – 30 ก.ย.61

6,797
6,797
6,797
6,997
6,797
6,797
6,797
6,797
6,797
6,797
6,797

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

***โปรแกรม
ปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ

ท่องเที่ยวอาจ
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***ในกรณี ท่ี ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทาง
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
………………………………………................อัตรานี้ รวม………………………………….…………………
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ ป้ ) กรุ งเทพ – ย่างกุง้
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 1 คื น
ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆตามรายการ
 รวมค่ารถขึ้นอินทร์แขวน
ค่ารถบัสนาเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทัง้ นี้ ย่อมอยู ่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษัทประกันชีวิต

…………………….....................................อัตรานี้ ไม่รวม…………………………………….…………….
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ื อพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋ าเดินทางที่น้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จา่ ยอื่ น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าพม่า กรณี ชาวต่างชาติ ค่า VISA 2,500 บาท (พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซา่ )
 ค่าทิปสิ นน้ าใจ คนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่ น ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึง
พอใจฃองลูกค้า)
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริ การ…………………………………………………
1.กรุ ณาจองล่วงหน้า พร้อมชาระค่ามัดจา ท่านล่ะ 5,000 บาท
ส่วนที่เหลื อชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คื นค่าใช้จา่ ยตามจริ ง
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ 5,000 บาท
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2.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

**********วันทาการ จันทร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัติกษ์-ศุกร์ ไม่นับเสาร์ -************
2.3 สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผูย้ ่ ื นวีซา่ ให้ เมื่ อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นค่ามัดจาทัง้ หมด
3. กรณี ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการออกเดินทางโดยไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมื องไทย
4. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะพิจารณาเลื่ อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรี ยกคื นได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซา่
ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จา่ ยอื่ นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเดินทางได้
5. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ท่ ีระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทัง้ สิ้ น
กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิ นทัง้ หมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
6. เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคื นได้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
7. กรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้าเมื องทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษัทฯ ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………………
1. บริ ษัทฯมีสิทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุสุดวิ สยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ท่ ีเกิ ดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่ นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย ความล่าช้า ,การสูญหาย ,การถูกทาร้าย ,
หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้
ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีส่ ิ งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อ่ ื นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริ ษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิ ดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปัจจุ บนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรับสู งขึ้ น บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิ น
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อ่ ื นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
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8. มัคคุ เทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคื นเงิ นใดๆทัง้ สิ้ น แต่ทงั้ นี้ ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ ื นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***********************************

