171204 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด
1 วัน (ไปเช้า-กลับเย็น)
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กำหนดกำร กรุงเทพฯ-ย่ำงกุง้ -พระมหำเจดียช์ เวดำกอง-พระนอนตำหวำน-วัดหงำทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ
(-/กลำงวัน/-)
05.30 น.

พร้อมกันทีส่ นำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ขำออก ชัน้ 3เคำท์เตอร์สำยกำรบินไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน

08.20 น.
10.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน SL 200
เดินทางถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลำท้องถิน่ ที่เมียนม่ำร์ ช้ำกว่ำประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
นมัสกำรพระมหำเจดียช์ เวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์ องคำคู่บำ้ นคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสองพันห้ำ
ร้อยกว่ำปี เจดียท์ องแห่งเมืองดำกอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่ำงกุง้ มหำเจดียท์ ่ใี หญ่ท่สี ุดในพม่ำสถำนที่แห่งนี้ มี ลำนอธิ
ฐำน จุดที่บเุ รงนองมำขอพรก่อนออกรบท่ำนสำมำรถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือ่ ขอพรจำกองค์เจดียช์ เวดำกองณ ลำน
อธิษฐำนเพือ่ เสริมสร้ำงบำรมีและสิรมงคลนอกจำกนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจำวันเกิดประดิษฐำนทัง้ แปดทิศรวม 8องค์
หำกใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวิตพระเจดียน์ ้ ี
ได้รบั การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทัง้ หมด
นา้ หนักยีส่ บิ สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและ
เครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ สามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอย
และอัญมณีต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้
ชมความงามของวิหารสีท่ ศิ ซึง่ ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่
รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง้ สิ้นชมระฆังใบใหญ่ท่ีองั กฤษพยายามจะเอาไปแต่
เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่างกุง้ เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่กไ็ ม่ข้นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้นึ มาแขวนไว้ทเ่ี ดิมได้จงึ ถือเป็ นสัญลักษณ์
แห่งความสามัคคีซง่ึ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์ให้ตีระฆัง 3ครัง้ แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการชมแสงของอัญมณี
ทีป่ ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง,สีนา้ เงิน, สีสม้ ,สีแดงเป็ นต้น

จากนัน้

วันเกิด
สัตว์สญั ลักษณ์

อำทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคำร
พุธ
พุธกลำงคืน พฤหัสบดี
สิงห์
ช้ำงมีงำ
ช้ำงไม่มีงำ หนู หำงยำว
คำไหว้พระมหำเจดียช์ เวดำกอง
วันทำมิอตุ ตมะชมพูวระฐำเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสนั ธังสุวรรณะตันตังธำตุโยธัสสะติทตุ ิยงั โกนำคะมะนังธัมมะกำระนังธำตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธำตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศำธำตุโยธัสสะติ
อหังวันทำมิตุระโตอหังวันทำมิธำตุโยอหังวันทำมิสพั พะทำอหังวันทำมิสริ ะสำ
*** อธิษฐำนพร้อมด้วยใบไม้ท่แี ปลว่ำชัยชนะและควำมสำเร็จ ***

ศุกร์
หนู หำงสัน้

เสำร์
พญำนำค
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**ร่วมทำพิธีนำสวดมนต์เสริมบำรมี ขอพรแก้ปีชง โดยอำจำรย์และผูท้ ่มี ีประสบกำรณ์ในประเทศพม่ำ **
เที่ยง
จากนัน้

จากนัน้

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร**เมนู พเิ ศษ เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุง้ มังกร**
พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำนนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ ี
ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่ เป็ นพระทีม่ คี วามพระทีม่ คี วามสวยทีส่ ุดมีขนตาทีง่ ดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี หลวงพ่อทีส่ ูงเท่าตึก 5 ชัน้
เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีแ่ กะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรง
เป็ นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทัง้ หมด และสลักเป็ น
ลวดลายต่างๆจาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่า
และชาวไทยวิธีกำรสักกำระรูปปัน้ เทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพือ่ ขอสิง่ ใดแล้วสมตำม
ควำมปรำถนำก็ ให้เอำดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อน่ื ๆ
มำสักกำระ นัตโบโบยี จะชอบมำก จำกนั้นก็ให้เอำเงินจะเป็ นดอลล่ำ บำทหรือจ๊ำด
ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอำเงินบำทดีกว่ำเพรำะเรำเป็ นคนไทย)แล้วเอำไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั
2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมำ 1ใบ เอำมำเก็บรักษำไว้จำกนั้นก็เอำหน้ำผำกไปแตะกับนิ้ วชี้
ของนัตโบโบยีแค่น้ ี ท่ำนก็จะสมตำมควำมปรำรถนำที่ขอไว้นำท่ำนข้ำมฝัง่ ไปอีกฟำกหนึ่งของ
ถนนเพือ่ สักการะเทพกระซิบซึง่ มีนามว่า“อะมำดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดา
ของพญานาค ทีเ่ กิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่ สิ้น
ชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งกำรขอพรเทพกระซิบต้องไป
กระซิบเบำๆ ห้ำมคนอืน่ ได้ยนิ ชำวพม่ำนิ ยมขอพรจำกเทพองค์น้ ี กันมำกเช่นกันกำรบูชำเทพ
กระซิบ บูชำด้วยน้ ำนม ข้ำวตอก ดอกไม้ และผลไม้
สมควรเวลาเดินสู่ สนำมบินนำนำชำติมิงกำลำดง

19.25 น.
21.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

SL 207

.........................................................................................................
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วันเดินทำง

สำยกำรบิน

จำนวน

รำคำ/ท่ำนไม่มีรำคำเด็ก

SL

30

4,999

19 , 26 กุมภำพันธ์ 61
5 , 9 , 12 มีนำคม 61
อัตรำค่ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว
อัตรำค่ำบริกำรรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนำจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋
- อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิในกำรสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อำหำรตำมสถำนกำรณ์)
- ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ
- ค่ำรถโค้ชรับ-ส่งสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ
- ค่ำไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้ำทัวร์นำเที่ยวตำมรำยกำร
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็ นไปเงือ่ นไขตำมกรมธรรม์)
- ภำษี น้ ำมันและภำษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง)
- ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
- ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย 3%และภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%
- ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนี ยมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ
- ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอร์เน็ ต,ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
- ค่ำใช้จำ่ ยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบตั ภิ ยั ทำงธรรมชำติ,กำรประท้วง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้ำเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้ ที่เมืองไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อควำมควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ500บำท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่ำน(บังคับตำมระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมสินน้ ำใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
**ขณะนี้ รัฐบำลไทยและเมียนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผูถ้ อื หนังสือเดินทำงธรรมดำ ผ่ำนท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติและจะมีสทิ ธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ ำยหนึ่ งเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหำคม
2558 ทัง้ นี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมำยื่นวีซ่ำเข้ำออกปกติอกี ทำงทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่ำวีซ่ำเพิม่ อีกท่ำนละ 1,000 บำท**
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เงือ่ นไขกำรสำรองที่นงั ่
1.กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมชำระเต็มจำนวน ก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ15วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกำลกรุณำชำระก่อนเดินทำง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ำมัดจำให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกำล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ำกรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทั ฯจะทำกำรเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จำ่ ยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงได้ตำมควำมเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหัน
ก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดกรณี ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจำนวนที่บริษทั ฯ
กำหนดไว้(15 ท่ำนขึ้นไป)เนื่ องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทั ฯและผูเ้ ดินทำงอืน่ ที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนำไปชำระ
ค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
5. คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน 10 ท่ำนขึ้นไปจึงออกเดินทำงมีหวั หน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำงไปด้วย

6.กรณี ท่ที ่ำนต้องออกตัว๋ ภำยใน เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทกุ ครัง้
ก่อนทำกำรออกตัว๋ เนื่ องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
รำยละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
- หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพือ่ ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (หนังสือเดินทำง
ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถงึ และไม่สำมำรถเดินทำงได้ )
- ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณี ท่ำนถูกปฎิเส
ธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้ จำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทำงธรรมชำติ(ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำม
เหมำะสม)
- ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หำกผูเ้ ดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉิ นจำกโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจำกอุบตั เิ หตุในรำยกำรท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ,เพรำะค่ำใช้จำ่ ย
ทุกอย่ำงทำงบริษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จำ่ ยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อนเดินทำงเรียบร้อยแล้วเป็ นกำรชำระเหมำขำด
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- ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ ำเกิดสูญหำยหรือชำรุดจำกสำยกำรบิน
- กรณี ท่กี ำรตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณี ท่ที ่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สำมำรถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯหรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเงือ่ นไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพือ่ ประโยชน์ของท่ำนเอง**
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