โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์

กำหนดกำร

กรุงเทพฯ-ย่ำงกุ้ง-พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง-พระนอนตำหวำน-วัดหงำทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ
(-/กลำงวัน/-)

07.00 น.
09.05 น.
10.00 น.
จำกนั้น

เที่ยง
จำกนั้น

พร้อมกันที่สนามบิน ดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3เคาท์เตอร์สำยกำรบิน ไล
ออนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL 200
เดินทางถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
(เวลำท้องถิ่นที่เมียนม่ำร์ ช้ำกว่ำประเทศไทยครึ่งชั่วโมง
นมั สกำรพระมหำเจดี ย์ช เวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดี ย์
ทองคำคู่บ้ำนคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสองพันห้ำร้อยกว่ำปีเจดีย์ทองแห่ง
เมืองดำกอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่ำงกุ้ง มหำเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่ำ
สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนา
ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณ ลาน
อธิ ษ ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งบารมี แ ละสิ ร มงคลนอกจากนี้ ร อบองค์ เ จดี ย์ ยั ง มี พ ระ
ประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ ให้ไปสรงน้า
พระประจาวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้
ได้รับการบูร ณะและต่อเติมโดยกษัตริย์ หลำยรัชกำลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้ว ยแผ่น
ทองคำทั้งหมด
**ร่ ว มท ำพิ ธี น ำสวดมนต์ เ สริ ม บำรมี ขอพรแก้ ปี ช ง โดยอำจำรย์ แ ละผู้ ที่ มี
ประสบกำรณ์ในประเทศพม่ำ **
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**
พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำนนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี
ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความ
สวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จำกนั้น

19.25 น.
21.25 น.

สักกำระ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่ำตึก 5 ชั้น
เป็ น พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย ที่ แ กะสลั ก จากหิ น อ่ อ น ทรง
เครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรง
เป็นโลหะ ส่ว นเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลั ก
ทั้งหมด และสลักเป็น
นำท่ำนขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชำวพม่ำ
และชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตาม
ความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆ
มาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด
ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยีสัก2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้
นาท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของ ถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะ
มาดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็นธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีลไม่ยอมกินเนื้อสัตว์
จนเมื่อสิ้นชีวิตไกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอ
พรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพ
องค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และ
ผลไม้
สมควรเวลำเดินสู่ สนำมบินนำนำชำติมิงกำลำดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ น ไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ ยวบินที่ SL
207
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

******************************

อัตรำค่ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว

อัตรำค่ำบริกำรรวม

วันเดินทำง

สำยกำร

จำนวน

บิน

รำคำ/ท่ำนไม่มีรำคำ
เด็ก

9 , 20 , 23 , 27 พฤศจิกำยน 60
14 , 18 , 25 , 28 ธันวำคม 60
4 , 8 , 15 , 18 , 22 ,29 มกรำคม 61
5 , 8 , 12 , 19 , 22 , 26 กุมภำพันธ์ 61

SL

30

4,999.-

5 , 8 , 12 มีนำคม 61
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิในกำรสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)
- ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ
- ค่ำรถโค้ชรับ-ส่งสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ
- ค่ำไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทัวร์นำเที่ยวตำมรำยกำร
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
- ภำษีน้ำมันและภำษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง)
- ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
- ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

- ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติ
- ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอร์เน็ต,ที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรำยกำร
- ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบัติภัยทำงธรรมชำติ,กำรประท้วง,กำรจลำจล,กำรนัด
หยุดงำน,กำรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำน
ทั้งที่เมืองไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ
- ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ500บำท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่ำน(บังคับตำมระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศค่ะ)
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมสินน้ำใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป
ค่ะ)
**ขณะนี้รัฐบำลไทยและเมียนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนังสือเดินทำง
ธรรมดำ ผ่ำนท่ำอำกำศยำนนำนำชำติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นระยะเวลำไม่
เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหำคม 2558 ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมำ
ยื่นวีซ่ำเข้ำออกปกติอีกทำงทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่ำวีซ่ำเพิ่มอีกท่ำนละ 1,000 บำท**
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
1.กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมชำระเต็มจำนวน ก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ15วัน
มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกำลกรุณำชำระก่อนเดินทำง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ำมัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกำล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด

2.3 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ำ
กรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำ
กำรเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงได้ตำมควำมเป็น
จริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน
ก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่
ครบตำมจำนวนที่บริษทั ฯ
กำหนดไว้(15 ท่ำนขึ้นไป)เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯและผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระ
ค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
5. คณะผู้เดินทำงจำนวน 10 ท่ำนขึ้นไปจึงออกเดินทำงมีหัวหน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำงไปด้วย

6.กรณีที่ท่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตัว๋ เครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุก
ครัง้
ก่อนทำกำรออกตั๋ว เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ

รำยละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯมีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทำงเป็นสำคัญ
- หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่
ถึงและไม่สำมำรถเดินทำงได้ )
- ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อ
จลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้ง
จำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ(ซึ่งลูกค้ำจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม)
- ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
- ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯได้ชำระค่ำใช้จำ่ ยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อน
เดินทำงเรียบร้อยแล้วเป็นกำรชำระเหมำขำด
- ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือชำรุดจำกสำยกำรบิน

- กรณีที่กำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สำมำรถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง**

**********************************

