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171204 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด 
 1 วัน (ไปเช้า-กลับเย็น) 
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ก ำหนดกำร กรุงเทพฯ-ยำ่งกุง้-พระมหำเจดียช์เวดำกอง-พระนอนตำหวำน-วดัหงำทตัย-ีเทพทนัใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ      

                 (-/กลำงวนั/-) 

05.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมือง อำคำร 1 ขำออก ชัน้ 3เคำทเ์ตอรส์ำยกำรบนิไลออนแอร ์ ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

08.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ SL 200  

10.00 น.  เดนิทางถงึ สนำมบนิมิงกำลำดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลำทอ้งถิน่ที่เมียนม่ำร ์ชำ้กว่ำประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 

จากนัน้ นมสักำรพระมหำเจดียช์เวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องค ำคู่บำ้นคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสองพนัหำ้

รอ้ยกว่ำปีเจดียท์องแห่งเมืองดำกอง หรอื ตะเกงิ ช่ือเดิมของเมืองย่ำงกุง้ มหำเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่ำสถำนที่แห่งน้ีมี ลำนอธิ

ฐำน จุดที่บเุรงนองมำขอพรกอ่นออกรบท่ำนสำมำรถน ำดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจำกองคเ์จดียช์เวดำกองณ ลำน 

อธิษฐำนเพือ่เสรมิสรำ้งบำรมีและสริมงคลนอกจำกน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ ำวนัเกดิประดิษฐำนทัง้แปดทศิรวม 8องค์

หำกใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ ำพระประจ ำวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชีวิตพระเจดยีน้ี์ 

ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมด 

น า้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และ 

เครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย 

และอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะได ้

ชมความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่

รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่

เกดิพลดัตกแมน่ า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ขึ้นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณ์

แห่งความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้ีระฆงั 3คร ัง้แลว้อธษิฐานขออะไรกจ็ะไดด้ ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณี

ทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง,สนี า้เงนิ, สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

ค ำไหวพ้ระมหำเจดียช์เวดำกอง 

   วนัทำมิอตุตมะชมพวูระฐำเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธำตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนำคะมะนังธมัมะกำระนังธำตโุย 

 ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธำตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศำธำตโุยธสัสะติ 

 อหงัวนัทำมิตุระโตอหงัวนัทำมิธำตโุยอหงัวนัทำมิสพัพะทำอหงัวนัทำมิสริะสำ 

 *** อธิษฐำนพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่ำชยัชนะและควำมสำเรจ็ *** 

วนัเกดิ อำทติย ์ จนัทร ์ องัคำร พธุ พธุกลำงคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสำร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชำ้งมีงำ ชำ้งไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงส ัน้ พญำนำค 
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**ร่วมท ำพธิีน ำสวดมนตเ์สรมิบำรมี ขอพรแกปี้ชง โดยอำจำรยแ์ละผูท้ี่มีประสบกำรณ์ในประเทศพม่ำ ** 
เที่ยง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้   พระพทุธไสยำสน์เจำทตัย ีหรอื พระนอนตำหวำนนมสัการพระพทุธรูปนอนทีม่ ี

  ความยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงาม 

  พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

จากนัน้  สกัการะ พระพทุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงำทตัจ ีหลวงพ่อทีสู่งเท่าตกึ 5 ช ัน้  

  เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเครื่องแบบกษตัรยิ ์เครื่องทรง 

  เป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัท ัง้หมด และสลกัเป็น 

  ลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง 

 น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่ 

และชาวไทยวธีิกำรสกักำระรูปปัน้เทพทนัใจ(นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตำม 

ควำมปรำถนำก ็ใหเ้อำดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพำะมะพรำ้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆ 

มำสกักำระ นัตโบโบย ีจะชอบมำก จำกนั้นกใ็หเ้อำเงนิจะเป็นดอลล่ำ บำทหรอืจำ๊ด 

กไ็ด ้(แต่แนะน ำใหเ้อำเงนิบำทดีกว่ำเพรำะเรำเป็นคนไทย)แลว้เอำไปใสมื่อของนัตโบโบยสีกั 

2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมำ 1ใบ เอำมำเกบ็รกัษำไวจ้ำกนั้นกเ็อำหนำ้ผำกไปแตะกบัน้ิวช้ี 

ของนัตโบโบยแีค่น้ีท่ำนกจ็ะสมตำมควำมปรำรถนำที่ขอไวน้ ำท่ำนขำ้มฝัง่ไปอกีฟำกหน่ึงของ 

ถนนเพือ่สกัการะเทพกระซิบซึง่มนีามว่า“อะมำดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธดิา 

ของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้น 

ชวีติไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งกำรขอพรเทพกระซิบตอ้งไป 

กระซิบเบำๆ หำ้มคนอืน่ไดย้นิ ชำวพม่ำนิยมขอพรจำกเทพองคน้ี์กนัมำกเช่นกนักำรบูชำเทพ 

กระซิบ บูชำดว้ยน ้ ำนม ขำ้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนำมบนินำนำชำติมิงกำลำดง 

 
19.25 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่  SL 207 

21.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

......................................................................................................... 
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อตัรำค่ำบรกิำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

อตัรำค่ำบรกิำรรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันำจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- อำหำรตำมรำยกำรระบ(ุสงวนสทิธิในกำรสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  

- ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ 

- ค่ำรถโคช้รบั-สง่สถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ 

- ค่ำไกดท์อ้งถิน่และหวัหนำ้ทวัรน์ ำเที่ยวตำมรำยกำร 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บำท (เป็นไปเงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

- ภำษีน ้ ำมนัและภำษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหำกสำยกำรบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทำง) 

- ค่ำระวำงน ้ ำหนักกระเป๋ำไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

- ภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3%และภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 

- ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำติ 

- ค่ำใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิอำหำรและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสำร,อนิเตอรเ์น็ต,ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

- ค่ำใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ,อบุตัภิยัทำงธรรมชำต,ิกำรประทว้ง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขำ้เมืองจำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หนำ้ที่กรมแรงงำนทัง้ที่เมืองไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่ำทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ500บำท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ท่ำน(บงัคบัตำมระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรต์ำมสนิน ้ ำใจของทกุท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

**ขณะน้ีรฐับำลไทยและเมียนมำรไ์ดล้งนำมควำมตกลง ยกเวน้กำรตรวจลงตรำผูถ้อืหนังสอืเดินทำงธรรมดำ ผ่ำนท่ำอำกำศยำน

นำนำชำตแิละจะมีสทิธิพ ำนักในดินแดนของอกีฝ่ำยหน่ึงเป็นระยะเวลำไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหำคม 

2558 ท ัง้น้ี หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมำยื่นวซ่ีำเขำ้ออกปกตอิกีทำงทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่ำวซ่ีำเพิม่อกีท่ำนละ 1,000 บำท** 

วนัเดินทำง สำยกำรบิน จ ำนวน รำคำ/ทำ่นไม่มีรำคำเด็ก 

19 , 26 กมุภำพนัธ ์61 

SL 30 4,999 

5 , 9 , 12 มีนำคม 61 
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เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่ 

1.กรุณำจองทวัรล์่วงหนำ้ กอ่นกำรเดินทำง พรอ้มช ำระเต็มจ ำนวน กอ่นกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ15วนั มิฉะนั้นถอืว่ำท่ำนยกเลิกกำร

เดินทำงโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกำลกรุณำช ำระกอ่นเดินทำง 21 วนั) 

 2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิกำรเดินทำงกอ่นกำรเดินทำง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ำมดัจ ำใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกำล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิกำรคนืเงนิมดัจ ำโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิกำรเดินทำง 15-30 วนั กอ่นกำรเดินทำง หกัค่ำทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภำยใน 14 วนั กอ่นกำรเดินทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯจะท ำกำรเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน 

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้ำ่ยที่ไม่สำมำรถยกเลกิหรอืเลื่อนกำรเดินทำงไดต้ำมควำมเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนั 

กอ่นล่วงหนำ้เพยีง 7 วนัท ำกำร ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรเกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่บรษิทัฯ 

ก ำหนดไว(้15 ท่ำนข้ึนไป)เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบริษทัฯและผูเ้ดินทำงอืน่ที่เดินทำงในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน ำไปช ำระ 

ค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

5. คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไปจงึออกเดินทำงมีหวัหน้ำทวัรไ์ทยร่วมเดินทำงไปดว้ย 

6.กรณีที่ท่ำนตอ้งออกตัว๋ภำยใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นท ำกำรออกตัว๋ เน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 
รำยละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

- หนังสอืเดินทำงตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพือ่ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (หนังสอืเดินทำง

ตอ้งมีอำยุเหลอืใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหำกอำยุเหลอืไม่ถงึและไม่สำมำรถเดินทำงได ้) 

- ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกเกดิควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ,กำรประทว้ง,กำรนัดหยุดงำน,กำรกอ่จลำจล หรอืกรณีท่ำนถกูปฎเิส

ธกำรเขำ้หรอืออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมือง หรอื เจำ้หนำ้ที่กรมแรงงำนทัง้จำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทำงธรรมชำติ(ซึ่งลูกคำ้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอำจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม) 

- ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกผูเ้ดินทำงประสบเหตสุภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจำกอบุตัเิหตใุนรำยกำรท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคำ้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ,เพรำะค่ำใชจ้ำ่ย

ทกุอย่ำงทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจำ่ยขำด กอ่นเดินทำงเรียบรอ้ยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 
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- ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋ำเกดิสูญหำยหรอืช ำรุดจำกสำยกำรบนิ 

- กรณีที่กำรตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทำงออกหรอืเขำ้ประเทศที่ระบไุวใ้นรำยกำรเดินทำง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สำมำรถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงสว่นผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆที่ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลที่ตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคนืเงนิมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดินทำงอย่ำงถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชน์ของท่ำนเอง** 


