ย่ างกุ้ง โอนลี่

2วัน 1คืน

จุดเด่ นโปรแกรม
ขอพรพระนอนตาหวาน
สักการะเจดีย์ชเวดากอง
สักการะเทพทันใจ
ชมเจดีย์โบตาทาวน์
ช็อปปิ ้ งที่ตลาดสก๊ อต
ออกเดินทางได้ ทกุ วัน
ตัง้ แต่ วันนี-้ 31 พ.ค 61

\

วันแรก

รับลูกค้ าทีส่ นามบินย่ างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง

(-/-/-)

d)

08.00 น.
10.40 น.
11.25 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N 01-04 สายการบิน Myanmar Airways
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกเกีย่ วกับเอกสารเดินทางให้ แก่ ทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยสายการบิน Myanmar Airways International เที่ยวบินที่ 8M 336
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้ องถิ่นทีพ่ ม่ าช้ ากว่าประเทศไทย ครึ่งชั่วโมง)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
หลังอาหารนาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตจี หรื อ พระตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงาม อีกองค์
หนึ่ งของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร มีพระพักต์และขนตาที่งดงาม มีดวงตาที่สดใสเป็ นประการที่ทาจากแก้วที่สั่ง
พิเศษมาจากต่างประเทศ โดยช่ างที่ มีฝีมือที่ สุดของพม่า รวมถึ งพระบาทมี ภาพมงคล 108 ประการและพระบาท
ซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุ ประจาปี เกิดปี
มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่ า) เป็ นเจดี ยท์ องคาที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางเมืองย่างกุง้ ภายใน
องค์พระ มหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุ ทธเจ้าจานวน 8 เส้น มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร
544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุ ้มอยูน่ ้ าหนักถึง 1,100 กิ โลกรัม
โดยช่าง ชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดไว้รอบ องค์เจดีย ์ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่ อมแซม
พระมหาเจดียแ์ ห่งนี้ มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก บริ เวณรอบๆฐานพระมหา
เจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและ
พลอยมากมาย ด้วยแรงศรัทธาจึงมี ท้ งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติ นิยมมาสักการะเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ทั้ง
กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย(การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนาให้ ไปชมในช่ วงตอนเย็นถึงค่า
เพราะอากาศไม่ ร้อนและได้ ดูพระมหาเจดีย์ในยามทีไ่ ฟส่ องตอนกลางคืนด้ วย)

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
 TRYP HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง

(B/-/-)

สั กการะเทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์ -ตลาดสก๊อต-ส่ งทีส่ นามบินย่ างกุ้ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม (มื้อที3่ )
จากนั้นนาท่านเดิ นทางนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดี ยท์ หาร 1,000 นาย โดยบัญชาของ
พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริ ยม์ อญ ได้ทรงบัญชาให้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์ ขึ้นเพื่อเก็บพระเกศาธาตุ1 เส้น ที่นายวานิ ช
สองพี่น้องได้อญั เชิ ญมาขึ้นฝั่ ง ณ บริ เวณนี้ และอีก 1เส้นนั้นๆได้อญั เชิ ญไว้ยงั เจดียช์ เวดากอง เจดียโ์ บตะทาวน์ จึง
เป็ นที่บูชาสถานสาคัญของชาวมอญและชาวพม่าสื บต่อกันมา บริ เวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรู ปทองคา ประดิษฐาน
ในวิห ารด้านขวามื อ เป็ นพระพุ ธ รู ป ปางมารวิชัย ที่ มี ล ัก ษณะงดงามยิ่ง นัก ตามประวัติว่าเคยประดิ ษ ฐานอยู่ใ น
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัต
ตาในอินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ และด้านซ้ายมือของเจดียโ์ บตะ
ทาวน์ เป็ นที่ต้ งั ของ นัตโบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึ งชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่ อว่าเมื่อ
อธิ ษฐานสิ่ งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจการสักการะรู ปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่ งที่ตนปรารถนา ตาม
ความเชื่ อคือ นิ ยมนาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่อน กล้วย หรื อผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจเพื่อแสดง
ความนับถื อ หากสมหวังดัง่ ที่ ขอแล้วจะนิ ยมกลับมาถวายสิ่ งของตามที่ได้กล่ าวขอเอาไว้ ส่ วนใหญ่แล้วท่านที่ มี
โอกาศได้มาขอพรมักจะสมปราถนา จึงทาให้มีผคู ้ นจานวนมากมาขอพรที่นี่ จากนันน
้ าท่านเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง
ที่ตลาด “สก๊ อตมาร์ เก็ต ” ซึ่งสร้ างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ ท่านได้ เลือกชมและ
เลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกพื ้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้ แกะสลัก พระพุทธรูปไม้ หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้ า
ปักพื ้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่าได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิน มิงกะลาดง

16.30 น.
18.15 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ Myanmar Airways International เที่ยวบินที่ 8M 331
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ 

อัตราค่าบริการ
ตั้งแต่ วนั นี้ -31 พ.ค 61

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
2 ท่านขึน้ ไป

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่ า
12 ขวบ
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

8,900

8,900

8,900

2,000

อัตราค่ าบริการรวม

อัตราค่ าบริการไม่ รวม

-ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ,กรุ งเทพ-ย่างกุง้ -กรุ งเทพ
- ค่าโรงแรมพักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ า ประกัน ภัย อุ บ ัติเหตุ ใ นการเดิ น ทาง (วงเงิ น เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์)

-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว
-ค่าหัวหน้าทัวร์ ไทย
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ วันละ 200 บาท/
ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือจากรายการ
- ค่าบริ การวีซ่าพม่า

เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน ถ้าหากว่าไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่ อยู่เหนื อการควบคุ ม ของเจ้าหน้าที่ บ ริ ษ ทั ฯอาทิ ก ารนัด หยุดงานการจลาจลเปลี่ ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิ น ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิ ดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเช่ น การเจ็บป่ วย การถู กทาร้ าย การสู ญหาย ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิ เสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมี
สิ่ งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
การจองทัวร์ และการชาระเงิน
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินเต็มจานวนท่านละ 8,900 บาท/ท่าน สาหรับการจองทัวร์
2. กรุ ณาส่ งสาเนาหนังสื อเดิ นทางเพื่อสารองที่นั่งสายการบิน อายุเหลื อก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 6 เดื อน โดยมีหน้าว่าง
อย่างน้อย 2 หน้า
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ าทัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการยกเลิก
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น

• กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาการ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาเนิ นการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่
ว่าจะในกรณี ไดก็ตาม
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

