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โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินไลออนแอร
กําหนดการ

05.30 น.
08.20 น.

กรุงเทพฯ-ยางกุง-พระมหาเจดียชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ
(-/กลางวัน/-)
พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาทเตอรสายการบินไลออนแอร ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุ ทาน
ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยเทีย่ วบิน SL 200

**ตั้งแตวนั ที่ 27 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ไฟลทบินจะเปลี่ยนเวลาบินใหมเปนเวลา
ออกจากกรุงเทพเวลา 07.10 น. ถึงยางกุงเวลา 08.00 น**
09.30 น.
จากนั้น

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว
(เวลาทองถิน่ ที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหา
รอยกวาปเจดียท องแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานที่แหงนี้มี ลานอธิ
ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากองณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค
หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดย
กษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมด
น้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธ
เจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอย
และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับ
อยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทํา
เปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงาน
ศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของ
พุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆัง
ใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูข ึ้นมา
แขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไร
ก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง,สี
น้ําเงิน, สีสม,สีแดงเปนตน

**รวมทําพิธีนําสวดมนตเสริมบารมี ขอพรแกปชง โดยอาจารยและผูที่มีประสบการณในประเทศพมา **
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วันเกิด
สัตวสัญลักษณ

เที่ยง
จากนั้น
จากนั้น

อาทิตย
ครุฑ

จันทร
เสือ

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร
สิงห
ชางมีงา
ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ ***

เสาร
พญานาค

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร**
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความ
พระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
สักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหิน
ออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักเปน
ลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
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20.45 น.

นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาว
ไทยวิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาด
ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของ
นัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็
เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่
ขอไวนําทานขามฝงไปอีกฟาก หนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา
“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปน
นัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไป
กระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก
ดอกไม และผลไม
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL 207

**ตั้งแตวนั ที่ 27 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ไฟลทบินจะเปลี่ยนเวลาบินใหมเปนเวลา
ออกจากยางกุงเวลา 19.00 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 20.50 น**
22.45 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

........................................................................................................
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อัตราคาบริการและเงือ่ นไขรายการทองเที่ยว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง สายการบิน

จํานวน

ราคาตอทาน/ไมมีราคาเด็ก

01 ต.ค.61
08 ต.ค.61
30 ต.ค.61
13 พ.ย.61
20 พ.ย.61
27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62
29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62
19 มี.ค.62
26 มี.ค.62

01 ต.ค.61
08 ต.ค.61
30 ต.ค.61
13 พ.ย.61
20 พ.ย.61
27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62
29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62
19 มี.ค.62
26 มี.ค.62

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-
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อัตราคาบริการรวม









ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
ภาษีนา้ํ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

อัตราคาบริการไมรวม





ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถอื พาสปอรตตางชาติ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออก
และเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ
 คาทิปไกดทองถิน่ ,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ)
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายืน่ วีซาปกติอกี ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวนเนือ่ งจากเปนราคาพิเศษ มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทงั้ หมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง
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คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว
(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน
5. คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัท
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วันกอนการเดินทาง
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตัว๋
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอ ยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือ
เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรบั ผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
 ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
คาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมา
ขาด
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักทองเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
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 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง**

