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กําหนดการ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบกรุงเทพฯ
(-/กลางวัน/-)
. น.
6.45น.
7. 5 น.
จากนัน

พร้อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคาร ขาออก ชัน เคาน์ เตอร์ สายการบินไลอ้ อนแอร์ ประตู
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเทียวบิน SL 200
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถินทีเมียนมาร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึงชัวโมง)
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่ าอายุกว่ าสองพัน
ห้ าร้ อยกว่ าปี เจดีย์ทองแห่ งเมืองดากอง หรื อตะเกิง ชื อเดิมของเมืองย่ างกุ้ง มหาเจดีย์ทีใหญ่ ทีสุ ดในพม่าสถานทีแห่ ง
นีมีลานอธิษฐาน ซึ งเป็ นจุดทีบุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนําดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพือขอพรจาก
องค์ เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพือเสริมสร้ างบารมีและสิ ริมงคลได้ นอกจากนีรอบองค์ เจดีย์ยังมีพระประจําวัน
เกิดประดิษฐานทังแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนําพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวติ พระเจดีย์
นีได้รับการบูรณะและต่อเติ มโดยกษัตริ ยห์ ลายรั ชกาลองค์เจดียห์ ่ อหุ ้มด้วยแผ่นทองคําทังหมดนําหนักยีสิ บสามตัน
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเครื องอัฐบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ทังสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บน
ยอดบริ เวณเจดี ยจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี ทิ ศซึ งทําเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชันๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกันขึนเป็ นส่ วนหนึ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตาํ นานและภูมิหลังความเป็ นมา
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ทังสิ นชมระฆังใบใหญ่ทีอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่ เกิ ดพลัดตกแม่นําย่า งกุง้ เสี ย ก่อนอังกฤษกู้เท่ า ไหร่ ก็ไ ม่ขึ น
ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ึนมาแขวนไว้ทีเดิ มได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสามัคคีซึงชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆัง
ศักดิสิ ทธิ ให้ตีระฆัง ครังแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดงต้
ั องการชมแสงของอัญมณี ทีประดับบนยอดฉัตรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไปเช่นสี เหลือง,สี นาเงิ
ํ น,สี ส้ม,สี แดงเป็ นต้น

**ร่ วมทําพิธีนําสวดมนต์ เสริมบารมี ขอพรแก้ ปีชง โดยอาจารย์และผู้ทีมีประสบการณ์ ในประเทศพม่ า **
วันเกิด
สั ตว์ สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
สิงห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหางสั น
คําไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิ งกุตตะเรมะโนลัมเมสั ตตังสะรั ตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุตยิ งั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ทีแปลว่ าชัยชนะและความสํ าเร็ จ ***

เสาร์
พญานาค
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เทียง
จากนัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง+สลัดกุ้งมังกร**
พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี หรื อ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรู ปนอนที มีความยาว 55ฟุต สู ง 16ฟุตซึ งเป็ น
พระทีมีความพระทีมีความสวยทีสุดมีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพมงคล ประการ

จากนัน

สักการะ พระพุท ธรู ป องค์ ใ หญ่ หลวงพ่ อ หงาทั ตจี หลวงพ่ อที สู งเท่ าตึ ก ชัน เป็ นพระพุ ทธรู ปปางมารวิ ช ัย ที
แกะสลักจากหิ นอ่อน ทรงเครื องแบบกษัตริ ย ์ เครื องทรงเป็ นโลหะ ส่ วนเครื องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สัก
แกะสลักทังหมด และสลักเป็ นลวดลายต่างๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรู ปทรงเครื องสมัยยะตะนะโบง
นําท่านขอพร นัตโบโบยีหรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ สิ ทธิ ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสั กการะรู ปปั นเทพ
ทันใจ(นัตโบโบยี)เพือขอสิ งใดแล้ วสมตามความปรารถนา ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อ
ผลไม้ อืนๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาทหรื อจ๊ าดก็ได้ (แต่ แนะนําให้ เอา
เงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้ จากนันก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิวชีของนัตโบโบยีแค่ นีท่ านก็จะสมตามความปรารถนาทีขอไว้

จากนัน
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นํ า ท่ า นข้ า มฝั งไปอี ก ฟากหนึ งของถนนเพื อ
สักการะเทพกระซิ บซึ งมีนามว่า“อะมาดอว์ เมียะ”
ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที
เกิ ดศรั ทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศี ล
ไม่ยอมกินเนือสัตว์จนเมือสิ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต
ชาวพม่ าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วการขอ
พรเทพกระซิ บต้ องไปกระซิ บเบาๆ ห้ ามคนอืนได้
ยิ น ชาวพม่ า นิ ย มขอพรจากเทพองค์ นี กัน มาก
เช่ นกั น การบู ช าเทพกระซิ บ บู ช าด้ ว ยนํ านม
ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมงิ กาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เทียวบินที SL 207
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

19.00 น.
0.5 น.

........................................................................................................
อัตราค่าบริการและเงือนไขรายการท่ องเทียว
เริมเดินทาง

ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ก.พ.
ก.พ.
มี.ค.
มี.ค.

กลับจากเดินทาง สายการบิน จํานวน

ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ก.พ.
ก.พ.
มี.ค.
มี.ค.

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

ราคาต่อท่ าน/ไม่ มรี าคาเด็ก
4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.-
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มี.ค.
มี.ค.

มี.ค.
มี.ค.

SL
SL

31
31

4,999.4,999.-

อัตราค่ าบริการรวม
ตัวเครื องบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลียนแปลงตัว
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรื อเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ
ค่ าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน กก.ต่ อ ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ องเทียวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ นําเทียวตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน , , บาท (เป็ นไปเงือนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนํามันและภาษีตวทุ
ั กชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย %และภาษีมูลค่ าเพิม %
ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
ค่ านําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่ าสายการบินกําหนด กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื องดืมทีสังเพิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซั กรีด ทีไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังทีเมื องไทย และต่ างประเทศซึ ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่ าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ บาท/ทริป/ลูกทัวร์ ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนําใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ ไม่บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีรั ฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อ เดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน วัน ซึงจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั
วันที สิ งหาคม
ทังนี หากมีการเปลียนแปลงจะต้ องกลับมายืนวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์ จะต้ องเรี ยกเก็บค่ าวีซ่าเพิมอีก
ท่ านละ , บาท **
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เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชํ าระเต็มจํานวนเนื องจากเป็ นราคาพิเศษ มิฉะนันถื อว่ าท่ านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ทังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งือนไขใดๆทังสิ น
 ยกเลิกการเดินทาง - วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ %และริบเงินมัดจําทังหมด
 ยกเลิกภายใน วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิการคืนเงินค่ าทัวร์ ทงหมดไม่
ั
ว่ากรณีใดๆทังสิ น

กรณีเจ็บป่ วย
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ทังนีท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลือนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริ ง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี

เงือนไขอืนๆ
 บริ ษัท ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบริ ษัทฯกําหนดไว้ ( ท่ านขึนไป)เนื องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน ท่ านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทีท่ านต้ องออกตัวภายใน เช่ น (ตัวเครื องบิน,ตัวรถทัวร์ ,ตัวรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครั งก่ อนทําการออก
ตัว เนื องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลียนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตัวภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลียนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงือนไขดังกล่ าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนําเงิน)เดินทางเพื อการท่ องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิ เสธในการเข้ า–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทังสิ น

รายละเอียดเพิมเติม
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
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 เทียวบิน ราคา และรายการท่ องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลื อไม่ น้อยกว่ า เดื อน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื อท่ องเทียว
เท่ านัน (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า เดือน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรม
แรงงานทังจากไทยและต่ างประเทศซึ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึงลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษัท ฯ จะไม่ รั บผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุ บั ติ เ หตุ ใ นรายการท่ อ งเที ยว (ซึ งลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื อนไขนี ในกรณี ที เกิดเหตุ สุ ดวิ สั ย ซึ งอยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์ )
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัท ฯ ไม่ ค รบ อาทิ ไม่ เทียวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมือ, เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทียวเองหรื อในกรณีทีกระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุดจากสายการบิน
 กรณีทีการตรวจคนเข้ าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่ คืนค่ าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ น
 ตัวเครื องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลียน
ชื อได้ หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสู งขึน ตามอัตราค่ านํามันหรื อค่ าเงินแลกเปลียน ทางบริ ษัท สงวนสิ ทธิปรั บราคาตัว
ดังกล่าว
 เมือท่ านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะถือว่าท่ านได้ ยอมรั บในเงือนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ทีได้ระบุไว้ ข้างต้นนีแล้ วทังหมด
 กรุ๊ ป ทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่ างประเทศ
รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ทงหมด
ั

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ ของท่ านเอง**

