ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด
สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั ่งใจปราถนา

กาหนดการเดินทาง

เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563
ตารางการเดินทาง

วันที่ 1
วันที่ 2

ดอนเมือง-ย่างกุง้ -เจดียก์ าบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดียซ์ ูเลเจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา-ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมีสนามบิน

L-D
B-L

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก

ดอนเมือง-ย่างกุง้ -เจดียก์ าบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดียซ์ ูเลเจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์ เวดากอง

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

06.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)

07.35 น.

ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เจดียก์ าบาเอ (KABA AYE PAGODA) เจดียท
์ รงกลมที่มีความ
สูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน (34 เมตร) สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ.2493-2495 ในสมัยนายกฯ อูนุ (นายกรัฐมนตรี

คนแรกของเมียนมา) เพื่อใช้เป็ นสถานที่ในการชาระพระไตรปิ ฏกครั้งที่ 6 ในช่วงปี พ.ศ.2497-2499 ปั จจุบัน
เป็ นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้า พระธาตุของพระโมคคัลลา (พระอัครสาวกเบื้ องซ้าย) และ พระสารี
บุตร (พระอัครสาวกเบื้ องขวา) โดยนาพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยูใ่ นห้องจาลองเหมือนถ้าสัตตบรรณคู หา
เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ท่านใดได้กราบไหว้พระธาตุท้งั สาม ทั้งชีวิตท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมี
โชคดี (เทิ น พระธาตุ ) นอกจากนั้ นภายในเจดี ย์ ยัง มี พ ระมหามุ นี จ าลองอี ก ด้ว ย จากนั้ นน าท่ า นนมั ส การ

พระพุท ธรู ป หงาทัตจี (NGATHATGYI BUDDHA) ซึ่งเป็ นพระพุ ท ธรูป ที่ สวยงามตามแบบฉบับ ศิ ลปะของพม่ า มี
ความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่อง
ทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็ นอย่างมาก

นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (KYAUTHATGYI BUDDHA) ซึ่งเป็ นพระพุทธ
ไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น
สร้างขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็ นพระนอนที่ มีขนาดใหญ่และงดงามที่ สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงาม
เปื้ อนยิ้ ม ดวงตาทาจากลูกแก้วที่สงั ่ ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาให้ดวงตาดู
หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่ าพระ
บาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลกั ษณะ
พริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เจดียซ์ ูเล (SULE PAGODA) ตามตานานถูกสร้างขึ้ นก่อนที่พระเจดียช์ เวดากองประมาณ 2,500 ปี มาแล้ว เป็ น
เจดียท
์ รงแปดเหลี่ยม ที่มีความสูงประมาณ 46 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุง้ เพื่ออุทิศให้กับซูเล่นัต ซึ่งเป็ น 1
ใน 4 ผีนัตจานวน 37 ตน ที่เกี่ยวข้องกับตานานของพระมหาเจดียช์ เวดากอง ที่ประชาชนชาวพม่ านั บถือและให้
ความเคารพบู ช า ภายในองค์เจดี ย์บ รรจุ เส้น พระเกศาธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า เอาไว้ และที่ เจดี ย์แ ห่ งนี้ เป็ นที่
ประดิษฐานองค์เทพทันใจองค์โตที่สุดเปรียบเสมือนหัวหน้าเทพทันใจทั้งหมดในพม่า ซึ่งชาวพม่านั บถือมากที่สุด
และเชื่อกันว่าเมื่อขอพรกับท่าน ท่านจะประทานพรให้รวดเร็วทันใจ

นาท่ านกราบนมัส การ เจดี ย โ์ บตาทาวน์ (BOTATUANG PAGODA) ซึ่ งบรรจุ พ ระเกศาธาตุ ของพระพุ ท ธเจ้า ที่
พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลาง
องค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วย
กระเบื้ องสีสน
ั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นาท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบ
โบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นั ตโบโบยี ก็คือ "นั ต" หรือวิญญาณเทพผูค้ ุม้ ครองสถานที่ตาม
ความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่ จะถูกจัดว่าเป็ น "นั ต" นั้ น มักจะเป็ นคนที่ เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่ า
ประทั บ ใจ และมาตายลงด้วยเหตุ ร า้ ยแรงที่ เรี ย กว่า ตายโหง ท าให้วิญ ญาณยังมี ค วามห่ วงใยในภาระหน้ า ที่
บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ทาให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็ นนั ตที่มาคอยคุม้ ครองรักษา
บ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ
วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่ อ น กล้วย จากนั้น ก็ ให้เอาเงิน จะเป็ นดอลล่ า บาท หรื อ จ๊าด ก็ ได้ แล้วเอาไปใส่ มื อ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา 1 ใบ เอามาเก็ บรักษาไว้ จากนั้นก็ เอาหน้าผากไปแตะกับ
นิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้

คาบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง
ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสพ
ั พะทา สวาโหม

นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิด าของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนั ต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิ บต้องเข้าไปกระซิ บเบาๆ ห้ามคนอื่ นได้ยิ น
การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนั้ นน าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางกลับ เมื อ งย่ า งกุ ง้ น าท่ านนมัส การ พระมหาเจดี ย ช์ เวดากอง (SHWEDAGON
PAGODA) เจดี ยท
์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิ มของเมืองย่างกุง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดี ย์ทองคา

คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท
์ ี่ ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึ ง
326 ฟุ ต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ น
น้ าหนั กถึ ง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณี ล้ าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึ ง
ทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนได้
จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับ
กระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาว
พม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศก
โรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้
ท่านชมแสงของอัญ มณี ที่ ป ระดับ บนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ ละจุด ท่ านจะได้เห็ นแสงสี ต่ างกันออกไป เช่ น สี

เหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่
บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่ านสามารถนาดอกไม้ธูปเที ยน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิ ริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิ ศรวม 8 องค์ หากใครเกิ ดวันไหนก็ให้ไปสรงน้าพระประจาวันเกิ ดตน จะเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ชีวิต)
บทสวดมนต์บูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสน
ั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง
อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ
ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร

ค ่า

 นาท่านเข้าสู่ที่พก
ั

วันที่สอง

เช้า

โรงแรม Shangri La Hotel ระดับ 5 ดาว

ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา-ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค

นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ า
ย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี

จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา (YELE PAGODA) เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่
บนเกาะกลางน้ า เป็ นที่ สัก การะของชาวสิ เรี ย ม สร้า งโดยเศรษฐี ช าวมอญ ในยุ ค ที่ อ าณาจัก รมอญรุ่งเรือ งเมื่ อ
ประมาณพันกว่าปี มาแล้ว เชื่อกันว่าตอนที่สร้างเจดียเ์ ศรษฐีชาวมอญได้ทาการอธิษฐานขอให้น้ าอย่าท่วมถึงองค์
เจดี ย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จานวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวน
ั เต็มพื้ นที่ และผูใ้ ดมาทาบุญ บูรณะต่อเติ มองค์เจดี ย์
ขอให้ทาการค้าเจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งทาให้ผูค้ นเกิดความเชื่ อว่าการมาทาบุญกราบไหว้ ณ เจดียแ์ ห่งนี้ จะทาให้
การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้
แกะสลักปิ ดทองคาทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มีกินมี
ใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับกรุงย่างกุง้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ชาบู
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต (SCOTT MARKET) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวส
ก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกั นหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ ายในตลาด
แห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี
หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จ รับเงิน
ด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์ และ
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ / วันสงกรานต์)
นาท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา (EANG DOR YA TEMPLE) วัดแห่งนี้ ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับ
เรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครที่ตอ้ งการ ซื้ อ-ขาย บ้าน, ที่ดิน หรือลงทุ นทาธุ รกิจ ก็มกั จะเดินทางมาขอพรที่วดั
แห่งนี้ เป็ นจานวนมาก ด้านประตูทางเข้าของวัดจะติดป้ ายไว้ สาหรับคนที่เคยมาขอแล้วได้จริง

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (PARAME MONASTERY) เพื่อไปกราบสัก การะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่
เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุน้ ั นเมื่อนามาวางบนจานแก้วจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ ยัง
ได้ถือว่าเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุไว้มากที่สุดด้วย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารี
บุตร ฯ

19.35 น.
21.25 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
**************************************

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบ
ั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบ
ั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

01-02 ม.ค. 63
05-06 ม.ค. 63
12-13 ม.ค. 63
19-20 ม.ค. 63
26-27 ม.ค. 63
09-10 ก.พ. 63
16-17 ก.พ. 63
23-24 ก.พ. 63
08-09 มี.ค. 63
15-16 มี.ค. 63
22-23 มี.ค. 63
29-30 มี.ค. 63
05-06 เม.ย. 63
19-20 เม.ย. 63

6,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
6,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
6,999 บาท
5,999 บาท

1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท

26-27 เม.ย. 63
10-11 พ.ค. 63
17-18 พ.ค. 63
24-25 พ.ค. 63
31พ.ค.-01มิ.ย. 63
07-08 มิ.ย. 63
14-15 มิ.ย. 63
21-22 มิ.ย. 63
28-29 มิ.ย. 63

5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท
5,999 บาท

1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท

ราคาไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 5 ดาว 1 คืน SHANGRI LA HOTEL หรือเทียบเท่า
(พักห้องละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้ งการพัก 1 ท่านต่อห้องต้องชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่กาหนด)
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ // ถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัม
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบัติเหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัย
อายุตา่ กว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ ม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบ
ั เงื่อนไข
ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงิน
คุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)
อัตรานี้ ไม่รวม





ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ชาระที่
สนามบินก่อนการเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่ าใช้จ่ายต่ างๆอัน สื บ เนื่ อ งมาจากความล่าช้าของสายการบิ น ,สนามบิ น ต้น ทางหรือปลายทาง,อุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนั ดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือ งจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน
่ อกเหนื อความควบคุมของบริษัท
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
้ ถือ
▪ รายการทัวร์น้ ีขอสงวนสิทธิ์ในการ ชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ภายใน 3 วันหลังจากได้ทาการจอง มิฉะนัน
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
• ยกเลิ ก หลังจากจ่ ายเงิ น เต็ ม จ านวน บริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคื น เงิน ทั้ งหมดในทุ ก กรณี ยกเว้น ใน กรณี
เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยัง สายการบิ น , โรงแรม และในทุ ก ๆการให้บ ริก าร เพื่ อ ให้พิ จารณาอี ก ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้อ งใช้
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่
กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ
หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกั บทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดิ น ทางอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้เพื่ อ ความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษั ท ฯ จะยึ ด ถื อ ผลปร ะโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและ
พม่า
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน
การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของ
ทางบริษัท
▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณี ที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั อันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลา
บินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่ นอน ถ้าจานวนผู ้
เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป
๊ ด้วยแต่จะ
มี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่ พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่ าน ตลอด
การเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางใน
กรุป
๊ นั้น
▪ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฎิเสธ
ในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทาการจองและชาระเงินแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี

