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ขอพรเทพทนัใจ ..  
สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง 
 .. เจา๊ทตัจ ี.. เจดยีก์าบาเอ ..  

วดัพระเขีย้วแกว้ .. วดับารม ี
.. เจดยีม์หาวชิยะ ..  

วดัพระหนิออ่น ..  
.. วดัพระเจา๊งาทตัจ ี

 
***พเิศษ...สลดักุง้มงักร*** 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ–ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วดั 

08.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประต ู 7 เคาน์เตอร ์ N สาย

การบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวก 

10.40น. ออกเดนิทางจากสู่เมอืงยา่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี 8M336 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

11.25น. ถงึสนามบินเมง็กาลาดง เมืองย่างกุ้งผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และด่านศุลกากรเรยีบรอ้ย(เวลาพม่า

ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านไหว้พระลาภมนีุ พระพทุธรปูหยกขาว (1) ซึง่เป็นพระรปูทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีสุ่ด

ของประเทศพมา่ สขีาวสะอาดและไม่มตีําหนิ สงู 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพุทธรปู

ประทบันัง่ พระหตัถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร ์ และศรลีงักายกขึน้หนัฝ่าพระ

หตัถอ์อกจากองค ์ หมายถงึการไล่ศตัรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง นอกจากน้ียงัมกีารนําหนิทีเ่หลอืมา

สลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลงัพระพุทธรปูดว้ย  

นําท่านไหวว้ดัพระธาตุเขี้ยวแก้ว (2) ซึง่จาํลองมาจากประเทศจนีสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระ

เขีย้วแกว้ เมือ่ครัง้อญัเชญิจากประเทศจนี และเป็นองคเ์ดยีวกนักบั ทีอ่ญัเชญิมาที ่ พุทธมณฑล จ. 

นครปฐม 
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นําท่านไหวเ้จดียม์หาวิชยะ (3) เป็นเจดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปชมดา้นในได ้ และยงัเป็นทีร่วบรวมสรรพสิง่

แห่งจกัรวรรดไิวบ้นดา้นเพดานขององคเ์จดยี ์ ไหวพ้ระพุทธรปูทัง้ 4 ทศิ ก่อนจะเดนิชมรอบๆ เจดยีเ์พื่อชม

ภาพวาดและสถานทีส่าํคญัๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพมา่ ทัง้พระมหามุนี เทอืกเขาปกุปา และ

สถานทีส่ําคญัๆ อื่นๆ อกีมากมาย 

นําทุกท่านสกัการะพระมหาเจดียช์เวดากองพระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน

สงูสดุของพม่า(4) และยงัเป็นพระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพมา่ โบราณสถานศกัดิส์ทิธิข์องโลกอาย ุ2,500 ปี 

ยอดบนสุดของเจดยีป์ระดบัดว้ยทองคาํแทห้่อหุม้หนกั 23 ตนั เพชร พลอยเมด็ใหญ่ และอญัมณต่ีางๆ บน

ยอดพระเจดยี ์ ประดบัดว้ยทบัทมิขนาดเท่าไขไ่ก่ ส่วนบนยอดสุดประดบัดว้ยเพชรทีป่ระเมนิค่าไมไ่ด ้

ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตุของพระพุทธเจา้องคป์จัจบุนั และบรโิภคเจดยี ์(เครือ่งใช)้ ของพระพุทธเจา้

องคก่์อนทัง้ 3 พระองค ์ นมสัการ ณ จดุอธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์ พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชยัชนะและ

ความสาํเรจ็”  

คํา่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง ไหว้พระ 5 วดั-ย่างกุ้ง-กรงุเทพฯ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทนัใจ (5) เทพศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ชาวมอญและพมา่นิยมมากราบไหว้

สกัการะบชูา เพราะเชื่อว่าอธษิฐานขอสิง่ใดแลว้จะไดต้ามปรารถนาสมหวงัทนัใจ 

นําท่านสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ทีว่ดัพระบารมี (6)ทีเ่ชื่อว่าพระเกศายงัมชีวีติอยู่จรงิดว้ยองค์

พระเกศานัน้เมือ่นํามาวางบนมอืจะเคลื่อนไหวได ้ อกีทัง้วดัน้ียงัไดช้ื่อว่าเป็นทีเ่กบ็องคพ์ระบรมสารรีกิธาตุ

ไวม้ากทีสุ่ด ไมว่่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารบุีตร และองคพ์ระอรหนัตต่์างๆ  

นําท่านไหวพ้ระพทุธไสยาสน์เจา๊ทตัจี หรือพระนอนตาหวาน (7) ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีสุ่ดใน

ประเทศพมา่ ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศลิปะของไทย มี

ขนาดความยาว 55 ฟุต ความสงู 16 ฟุต 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านไหวพ้ระวดังาทตัจี (8)มพีระพุธรปูองคใ์หญ่หลวงพ่องาทตัจ ีแปลว่าหลวงพ่อทีส่งูเท่าตกึ5 ชัน้ เป็น

พระพุทธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทรงเครื่องแบบกษตัรยิ ์ เครือ่งทรงเป็นโลหะ ส่วนเครือ่ง

ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบมาจากพระพุทธรปู

ทรงเครือ่งสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย)์ 

นําท่านสกัการะเจดียก์าบาเอ (9) ซึง่เป็นเจดยีท์รงกลมมคีวามสงู เท่ากบั เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ของเจดยี ์คอื 

34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรฐัมนตรคีนแรกของพม่า เป็นผูส้รา้งเจดยีแ์ห่งน้ี สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่

ชาํระพระไตรปิฎกครัง้ที ่ 6 ในช่วงระหว่างปี 2497 – 2499 และเพื่อใหบ้งัเกดิสนัตสิุขแก่โลก และยงัเป็นที่

เกบ็พระธาตุของพระสารบุีตร และพระโมคคลันะไวภ้ายในถํ้าจาํลองมหาปาสณคหูา หรอืถํ้าสตัตบรรคหูา 

(MahaPasanGuha) ตามแบบในกรุงราชคฤห ์นอกจากน้ียงัมพีระมหามุนีจาํลองจากมณัฑะเลยอ์กีดว้ย 

สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพื่อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

16.30 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี8M331(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

18.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

5-6 พ.ค. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

2-3 มิ.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

9-10 มิ.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

16-17 มิ.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

23-24 มิ.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

14-15 ก.ค. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

21-22 ก.ค. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

4-5 ส.ค. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

11-12 ส.ค. 8,499 8,499 8,499.- 1,999 

25-26 ส.ค. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

1-2 ก.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

8-9 ก.ย. 7,999 7999 7,999.- 1,999 

15-16 ก.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

22-23 ก.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

29-30 ก.ย. 7,999 7,999 7,999.- 1,999 

 

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษน้ํีามนั กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ(ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 

ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 

ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่า

ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าทปิไกด ์ และค่าทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 20USD / ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียม

สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าวซ่ีาสําหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / 

ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่า

มนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ทาํการจองกรณตีอ้งการใบกํากบั

ภาษ/ี ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าธรรมเนียมใชก้ลอ้งถ่ายรปูทีว่ดัประมาณ 

300-500 จา๊ด / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
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***เง่ือนไขพิเศษสาํหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์

2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ

ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

 

ตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 

บคุคลท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วนั 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า

ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษน้ํีามนัขึน้ในอนาคต 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษน้ํีามนัใหมท่ีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการชําระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

6. เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 


	เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

