BT-MMR014_SL_FEB-JUN20

BT-MMR014_SL_FEB-JUN20

วันแรก

กรุ งเทพฯ-ย่ างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊ เข้ า-เทพทันใจไจ๊ เข้ า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่ างกุ้ง
 (-/กลางวัน/เย็น)

04.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน SL200

07.35 น.

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่ า เวลา 07.35น. **

08.25 น.
จากนั้น

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นาท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊ เข้ า(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่เก่าแก่อีกแห่ งหนึ่ งของพม่าถือเป็ นเจดีย ์
คู่บา้ นคู่เมืองสิ เรี ยมพิเศษสุ ด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊ เข้ า ซึ่งเป็ นหัวหน้ าของเทพทันใจในย่ างกุ้งที่ไหนที่สร้ างเทพทันใจ
ต้ องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อนที่สาคัญ ใครอยากได้ งานใหญ่ เงินใหญ่ คนพม่ าจะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่ องงาน เงิน
และความสาเร็จ ถ้ าจะนับแล้ วองค์ นเี้ ป็ นเทพทันใจที่ใหญ่ ที่สุดในย่ างกุ้ง
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จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองสิ เรียม(Thanlyin)ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิ เรี ยม ชมความสวยงาม
แปลกตาของเมือง ซึ่ งเมืองนี้ เคยเป็ นเมื องท่าของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟิ ลิป เดอ บริ โต ยี นิโคเต จนมาสิ้ นสุ ด
เมื่อปี พ.ศ.2156 ร่ วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยาท่านจะเห็น
เศษซากกาแพงสไตล์ลูซิตาเนี ยนบาโรก ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าย่างกุ้งที่
เชื่ อมต่อกับแม่น้ าอิ ระวดี นาท่านนั่งเรื อแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเล
พญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชยั อันงดงามบน
เกาะกลางน้ าอายุนบั พันปี เป็ นที่สักการะของชาวสิ เรี ยม เกาะนี้ไม่ว่า
น้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ ก็ไม่ มีว นั น้ า ท่วมได้ ที่ บริ เวณท่าเที ยบเรื อบน
เกาะ นาท่ านไหว้ สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรื อพระอุปคุปที่
เป็ นที่นับถื อของชาวพม่ าสามารถซื้ ออาหารเลีย้ งปลาดุกตัว ขนาด
ใหญ่ นับร้ อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้ เห็นครีบหลังที่โผล่ เหนือผิวน้า
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เที่ยง
บ่ าย

ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางกลับย่ างกุ้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รู ป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่ งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุ ท ธรู ป ทองเงิ น ส าริ ด 700องค์ และจารึ ก ดิ น เผาภาษาบาลี และตัว หนัง สื อ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้องสี สันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ
หลายจุดในองค์พระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสั กการะรู ปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาทหรื อจ๊ าด
ก็ได้ (แต่ แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึง
กลับ มา 1 ใบ เอามาเก็บรั ก ษาไว้ จากนั้ น ก็เ อาหน้ าผากไปแตะกับ นิ้วชี้ ข องนั ตโบโบยีแค่ นี้ท่า นก็จ ะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นนาท่ านข้ ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ง ของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิ บซึ่ งมีนามว่า“อะมาดอว์
เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่านางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่า งแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกิน
เนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัตซึ่ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไป
กระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นกี้ ันมากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยน้านม
ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
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จากนั้น

เย็น

นาท่านเข้าชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองย่างกุง้ เป็ นเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม สี
เหลืองทองอร่ าม ภายในองค์เจดียบ์ รรจุเส้นพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ณ เจดียแ์ ห่ งนี้
ยังมี เทพทันใจองค์ที่โตที่ สุด ที่ ชาวพม่านับถือ
มากที่สุด และเชื่อกันว่า ขออะไรจากท่าน ท่าน
จะประทานให้อย่างรวดเร็ ว
นาท่านชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง (Shwedagon Pagod)พระเจดี ย ์ ท องค า
คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่ งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้
มหาเจดี ยท์ ี่ ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่ งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถน า
ดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์ เจดีย์ช เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่ อเสริ มสร้ างบารมีและสิ รมงคล
นอกจากนี้รอบองค์ เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน้า
พระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิต พระเจดียน์ ้ ี ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์
เจดี ยห์ ่ อหุ ้ม ด้วยแผ่นทองคาทั้ง หมดน้ าหนักยี่สิ บสามตัน ภายในประดิ ษ ฐานเส้น พระเกศาธาตุข องพระพุทธเจ้า
จานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอย
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และอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่
ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้น
เป็ นส่ วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไป
แต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ นึ มาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือ
เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้
ดัง่ ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกัน
ออกไป
วันเกิด
สั ตว์ สัญลักษณ์

19.00น.
จากนั้น

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สิ งห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้ น พญานาค
คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิ งกุตตะเร มะโนลัมเม สั ตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุ วรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สั พพะทา อหัง วันทามิ สิ ระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ที่แปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ เต็มอิม่ กับชาชู ชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซู ชิ สารพัดหน้ าในเครื อโออิชิ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั **โโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5*

BT-MMR014_SL_FEB-JUN20

วันที่สอง
เช้ า
จากนั้น

ย่ างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทาพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้ กะส่ าน – เจดีย์เอ่งต่ อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง –
ตลาดสก็อต
 (เช้ า/กลางวัน/ - )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง
ค รั้ ง เ มื่ อ ปี พ . ศ . 2 4 9 3 - 2 4 9 5 โ ด ย น า ย อู นุ
นายกรัฐมนตรี คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็ นสถานที่
ชาระพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 6ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2497 – พ.ศ.2499และเพื่ อให้บ ัง เกิ ด สั น ติ สุ ข แก่
โลก ล่าสุ ดใช้เป็ นสถานที่ ใช้ในการประชุ ม สงฆ์
โลกเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2547 ที่ ผ่ า นมาที่
ส าคัญ เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ กธาตุ
พร้ อมทั้ง พระธาตุ ข องพระสารี บุ ตรและพระโมคลานะ โดยนาพระธาตุม าจากประเทศอิ น เดี ย ร่ ว มทาพิธี อัน
ศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้ า ด้ วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ งมีความเชื่อว่า “หากท่านใดได้
ทาพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนี
จาลอง (สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่ าองค์ จริงอยู่ที่มัณฑะเลย์ )

** หมายเหตุ การทาพิธีครอบเศียร คณะจานวน 20 ท่ านขึน้ ไปถึงจะทาพิธีได้ **
จากนั้น

เดิ น ทางสู่ ๗.เจดี ย์ ไ จ๊ กะส่ าน (kyaikkasan
pagoda)ตั้ งอยู่ เ มื อ งย่ า งกุ ้ ง สร้ า งขึ้ นเมื่ อ
พุ ท ธศัก ราช 218 โดยกษัตริ ย ์ ตี รี่ตามาดอก้า
แห่ งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและ
พระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์เป็ นชื่อภาษามอญว่า
“ไจ๊ อะแส่ น ” ไจ๊ แปลว่ า พระธาตุ อ ะแส่ น
แปลว่า พระอรหันต์แปลรวม“พระธาตุสร้ า ง
ในการนาของพระอรหันต์”ส่ วนเส้นเกศาธาตุ
และพระธาตุ ที่ เหลื อ เลยแบ่ ง ไปสร้ า ง พระ
ธาตุอีก 10สถานที่ ป ระจุ บ ัน พม่ า เลยมาเรี ยก
ออกเสี ยงสาเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน”จากชื่อมอญ“ไจ๊อะแส่ น” พระธาตุอายุต้ งั แต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกว่า
ปี แล้ว ตอน ย่างกุง้ กลายเป็ นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู่ ยักษ์สองพี่น้อง ชื่ อ “นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์น้อง รับ
หน้าที่ เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ที่บ รรจุในพระธาตุไว้. เผื่อไม่ให้มีการขโมยแล้วเอาไปที่อื่น แล้วจะมีเจ้าที่ ที่เฝ้า
ดูแลสถานที่ไว้ เพื่อไม่ให้มีการโกง ตามประวัติแล้ ว คนพม่ า เลยมีความเชื่ อว่ า ถ้ ามีคดีต่างๆ ที่ต้องประสพ ส่ วนมาก
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จากนั้น

เที่ยง
บ่ าย

จะมาขอจากเทพไจ๊ กะส่ าน เพื่ อความยุติธรรมและชนะคดีแล้ ว
กับยักษ์ สองพี่น้องให้ มาดูแล และอย่ าให้ สิ่งไม่ ดีต่างๆ เข้ ามาขวาง
ในการยุ ติ ธ รรมของคดี . ชาวพม่ านิ ยมมาไหว้ สั ก การะขอพรใน
เรื่ องคดีความต่ างๆ
นาท่านไปยัง ๘.เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า ( Eain taw Yar pagoda)สร้ าง
โดยกษั ต ริ ย์ กงบาว ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งและอ านาจในยุ ค กงบาว ท่ า นมี
ความศรัทธามาก โดยสร้ างมากว่ า 170 ปี Eain Tawแปลว่ า บ้ าน
ที่พัก Yarแปลว่ า ร่ องรอยแปลรวมกัน (ร่ องรอยของบ้ านที่ พัก )
ตามประวัติแล้ ว คนพม่ ามีความเชื่ อว่ า สถานที่ พื้นที่ ถ้ าคู่ควรกับ
คนไหน คนนั้นซึ้งจะได้ เป็ นเจ้ าของ เลยมาขอเรื่ องบ้ าน ที่ดิน ที่จะ
คู่ควรกับตนเอง และในบริ เวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้ อง
รักษาสถานที่ด้วย สามารถไปกลับท่ าน ให้ ท่านประทานที่อยู่อาศั ย
ที่คู่ควรกับตนขอในเรื่ องที่อยู่ ที่ดิน อสั งหาริมทรัพย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
๙.เจดีย์เมียตซอนินเนื อง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวัติเล่าว่าพ่อค้า ตุมะนะ สองพี่น้อง มาทาการค้าขายที่
ท่าเรื อ จี้หมิ่นด่าย แล้วศรัทธาที่จะสร้างวัดให้แก่พระสงฆ์ในสมัยยุคอังกฤษครองพม่า สองพี่น้องเอาเงินกาไล มา
สร้างวัด สร้างเจดียส์ ององค์ สร้างศาลาให้ พระพุทธรู ปมานอ่ องหมื่ นสะจ่ าชิ่น ซึ่ งมีการกราบไหว้มาตั้งแต่กษัตริ ย ์
พม่า พระพุทธรู ปดังกล่ าว มีความเชื่ อว่ า พ่ อค้ าที่มาจากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ เพื่อที่จะชนะทุกๆอย่ าง
ในการดาเนินธุรกิจ ปัจจุบัน พ่ อค้ าและคนพม่ ารวมทั้งผู้มีอานาจในพม่ า จะมาทาบุญขอพรจาก พระพุทธรู ป และ
ขอพรเทพ ที่เฝ้ าดูแล ย่ านธุรกิจ ท่ าเรื อ ใกล้ กับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่ องวัดแห่ งนี้ อายุประมาณ 160ปี แล้ ว
แต่ กย็ ังมีการงทาบุญ สร้ างวัดเพิม่ ดูแลไว้ ถึงปัจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่ า.ขอพรในเรื่ องชนะใน
เรื่ องภยันตรายต่ างๆ
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ชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน (Bogyoke Aung San)หรื อ ตลาดสก๊ อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้าง
ขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลังสิ นค้าที่จาหน่ายใน
ตลาดแห่ งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญ
มณี หยก เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา (หากซื้ อสิ้ นค้ าหรื ออัญมณีที่มีราคาสู งควรขอใบเสร็ จรั บเงินด้ วย ทุกครั้ ง
เนื่องจากจะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
20.45 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207
22.45 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
จากนั้น

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิง
กาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่ า เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.**

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง จะปิ ดให้บริการ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ
..............................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
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6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สั กการะ 9 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL พัก 5 ดาว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

23 ก.พ.63
01 มี.ค.63
08 มี.ค.63
15 มี.ค.63
22 มี.ค.63
29 มี.ค.63
05 เม.ย.63
19 เม.ย.63
26 เม.ย.63
03 พ.ค.63
10 พ.ค.63
17 พ.ค.63
24 พ.ค.63
31 พ.ค.63
07 มิ.ย.63
08 มิ.ย.63
14 มิ.ย.63
21 มิ.ย.63

8,900

8,900

7,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

8,900

8,900

7,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

6,900

6,900

5,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

6,900

6,900

5,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

6,900

6,900

5,900

2,000

.

6,900

6,900

5,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

8,900

8,900

7,900

2,000

.

24 ก.พ.63
02 มี.ค.63
09 มี.ค.63
16 มี.ค.63
23 มี.ค.63
30 มี.ค.63
06 เม.ย.63
20 เม.ย.63
27 เม.ย.63
04 พ.ค.63
11 พ.ค.63
18 พ.ค.63
25 พ.ค.63
01 มิ.ย.63
08 มิ.ย.63
09 มิ.ย.63
15 มิ.ย.63
22 มิ.ย.63

30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
34+1
30+1
30+1
34+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
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28 มิ.ย.63
29 มิ.ย.63

29 มิ.ย.63
30 มิ.ย.63

30+1
30+1

7,900

7,900

6,900

2,000

.

7,900

7,900

6,900

2,000

.

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 10 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่ านละ 1,000 บาท **
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
• กรุณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่ า 10,000 บาท
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริ ษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเ จ็ บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะทาการเลื่ อ น
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ น อาจมี ก ารปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิ น หรื อ เวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แจ้ ง ให้ ทราบ ล่ ว งหน้ า ทางบริ ษั ทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
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• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

