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NT466
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ ไหวพ้ระ 9 วัด 2 วัน 1 คนื (8M)
ทัวรพ์ม่า , 2 วัน 1 คนื ,

GRAND UNITED HOTEL

ไหว ้พระลาภมนุ ีพระพทุธรปูหยกขาว ไหว ้วดัพระธาตุเขยีวแกว้
ไหว ้เจดยีม์หาวชิยะ ไหวพ้ระพทุธรปูทงั 4 ทศิ

ไหว ้ขอพรนตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ
ไหว ้พระวดังาทตัจ ีพระพธุรปูองคใ์หญ่

สกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - ไหวพ้ระ 4 วดั

08.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย์



โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก

10.40 น.
ออกเดนิทางจากสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยเทยีวบนิท ี8M336 (บรกิารอาหารวา่งและเครอืงดมืบนเครอืง)

11.25 น.
ถงึ สนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเรียบรอ้ย (เวลาพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่นไหว ้พระลาภมุน ีพระพทุธรูปหยกขาว (1) ซงึเป็นพระรูปทแีกะสลักจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทสีดุของประเทศพม่า
สขีาวสะอาดและไม่มตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตัน เป็นพระพทุธรูปประทับนัง
พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารีรกิธาตทุอัีญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรีลังกายกขนึหันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค์
หมายถงึการไลศั่ตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรือง นอกจากนียังมกีารนําหนิทเีหลอืมาสลักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา
ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลังพระพทุธรูปดว้ย 

นําทา่นไหว ้วดัพระธาตเุขยีวแกว้ (2) ซงึจําลองมาจากประเทศจนีสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้ เมอืครังอัญเชญิจากประเทศจนี
และเป็นองคเ์ดยีวกันกับ ทอัีญเชญิมาท ีพทุธมณฑล จ. นครปฐม 

นําทา่น ไหวเ้จดยีม์หาวชิยะ (3) เป็นเจดยีท์เีราสามารถเขา้ไปชมดา้นในได ้
และยังเป็นทรีวบรวมสรรพสงิแหง่จักรวรรดไิวบ้นดา้นเพดานขององคเ์จดยี ์ไหวพ้ระพทุธรูปทัง 4 ทศิ กอ่นจะเดนิชมรอบๆ
เจดยีเ์พอืชมภาพวาดและสถานทสํีาคัญ  ๆของพระพทุธศาสนาของประเทศพม่า ทังพระมหามุนี เทอืกเขาปกุปา และสถานทสํีาคัญ  ๆอนืๆ
อกีมากมาย 

นําทกุทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (4) พระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า
และยังเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า โบราณสถานศักดสิทิธขิองโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสดุของเจดยีป์ระดับดว้ยทองคําแทห้อ่หุม้หนัก 23
ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีตา่ง  ๆบนยอดพระเจดยี ์ประดับดว้ยทับทมิขนาดเทา่ไขไ่ก่
สว่นบนยอดสดุประดับดว้ยเพชรทปีระเมนิคา่ไม่ได ้ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตขุองพระพทุธเจา้องคปั์จจบัุน และบรโิภคเจดยี ์(เครืองใช)้
ของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง 3 พระองค ์นมัสการ ณ จดุอธษิฐานศักดสิทิธ ิพรอ้มใบไมท้มีคีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความสําเร็จ”

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ไหวพ้ระ 5 วดั - ยา่งกุง้ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นไหว ้ขอพรนตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ (5) เทพศักดสิทิธซิงึชาวมอญและพม่านยิมมากราบไหวส้กัการะบชูา
เพราะเชอืวา่อธษิฐานขอสงิใดแลว้จะไดต้ามปรารถนาสมหวังทันใจ 

นําทา่นสกัการะ พระเกศาของพระพทุธเจา้ท ีวดัพระบารม ี(6)
ทเีชอืวา่พระเกศายังมชีวีติอยู่จรงิดว้ยองคพ์ระเกศานันเมอืนํามาวางบนมอืจะเคลอืนไหวได ้
อกีทังวัดนียังไดช้อืวา่เป็นทเีก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตไุวม้ากทสีดุ ไม่วา่จะเป็นพระโมคาละ พระสารีบตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่ง  ๆ

นําทา่นไหว ้พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (7) ซงึเป็นพระทมีตีาสวยงามทสีดุในประเทศพม่า ชมพระบาททมีภีาพมงคล
108 ประการและพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย



นําทา่นไหว ้พระวดังาทตัจ ี(8) มพีระพธุรูปองคใ์หญ่หลวงพอ่งาทัตจ ีแปลวา่หลวงพอ่ทสีงูเทา่ตกึ5 ชนั
เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทแีกะสลักจากหนิอ่อนทรงเครืองแบบกษัตรยิ ์เครืองทรงเป็นโลหะ
สว่นเครืองประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทังหมด และสลักป็นลวดลายตา่ง  ๆจําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครืองสมัยยะตะนะโบง
(สมัยมัณฑะเลย)์ 

นําทา่นสกัการะ เจดยีก์าบาเอ (9) ซงึเป็นเจดยีท์รงกลมมคีวามสงู เทา่กับ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ของเจดยี ์คอื 34 เมตร โดยนาย อูนุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เป็นผูส้รา้งเจดยีแ์หง่นี สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทชํีาระพระไตรปิฎกครังท ี6 ในชว่งระหวา่งปี 2497 – 2499
และเพอืใหบั้งเกดิสนัตสิขุแกโ่ลก และยังเป็นทเีก็บพระธาตขุองพระสารีบตุร และพระโมคคัลนะไวภ้ายในถ ้าํจําลองมหาปาสณคหูา
หรือถ ้าํสตัตบรรคหูา (MahaPasanGuha) ตามแบบในกรุงราชคฤห ์นอกจากนียังมพีระมหามุนีจําลองจากมัณฑะเลยอ์กีดว้ย 

สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนิ เพอืเดนิทางกลบักรุงเทพฯ

16.30 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี8M331 (บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง)

18.15 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 11:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ (ตวักรุป๊)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่านๆ ท  ี3 เป็นเตยีงเสรมิ)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่งๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรม)์

• มคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 30 USD

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 20 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และกรณุาแจง้ลว่งหนา้ตงัแตท่ําการจองกรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี

• คา่ธรรมเนยีมใชก้ลอ้งถา่ยรปูทวีดัประมาณ 300-500 จา๊ด

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิ อาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี

เงอืนไขพเิศษสําหรับการจองทัวร์

•  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทัวร์

• กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ, ซอืตวัรถไฟ, ซอืตวัรถโดยสาร และจองหอ้งพกั
เพอืประโยชนข์องลกูคา้

เงอืนไขการจอง

•  มดัจําท่านละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์

• สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน

เงอืนไขการยกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11-24 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณี



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-10 วัน เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %

วซีา่

• ตงัแตว่ันท  ี11 สงิหาคม 58 เป็นตน้ไป

• บุคคลทถีอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วัน

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษีน ้าํมนัใหมท่อีาจจะเกดิขนึ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทงัหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ
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