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โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบนินกแอรแ์ละไลออ้นแอร ์

 

ก าหนดการ กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-พระหนิออ่น-พระมหาเจดียช์เวดากอง-พระนอนตาหวาน-วดัหงาทตัย-ีเทพทนัใจ-เทพกระซิบ-

กรุงเทพฯ     (-/กลางวนั/-) 

07.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไลออนแอร ์ ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

09.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ SL 200  

10.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 

จากนัน้   วดัที่ 1 เดนิทางสู่ วดัพระหนิออ่น เป็นวดัทีส่วยงามอกีแห่งหน่ึงซึง่อยู่ไมไ่กลจากสนามบนิ ประดิษฐาน 

พระหนิขาวแกะสลกัจากหนิอ่อนกอ้นใหญ่ สวยวจิติรงดงามตระการตา ภายในวดัมบีรเิวณใหญ่ 

กวา้งขวาง มคีนพมา่มาไหวส้กัการะเยอะพอสมควร 

จากนัน้ วดัที่ 2 นมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่ 

เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรอื ตะเกงิ ช่ือเดิมของ 

เมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่น 

ออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณ ลาน 

อธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั 

เกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนั 

เกดิตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวิตพระเจดยีน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลาย 

รชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้ 

พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อน 

ทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชร 

ขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี่ทศิซึง่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น

ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่ า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็มข่ึ้นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนั

กูข้ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซึ่งชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้ีระฆงั 3คร ัง้แลว้อธิษฐาน

ขออะไรกจ็ะไดด้ ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสี

เหลอืง,สนี า้เงนิ, สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

   วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 

 ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

 อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

** ร่วมท าพธิีน าสวดมนตเ์สรมิบารมี ขอพรแกปี้ชง โดยอาจารยท์ี่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า ** 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้   วดัที่ 3 พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนทีม่ ี

  ความยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงาม 

  พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

จากนัน้  วดัที่ 4สกัการะ พระพทุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจ ีหลวงพ่อทีสู่งเท่าตกึ 5 ช ัน้  

  เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเครื่องแบบกษตัรยิ ์เครื่องทรง 

  เป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัท ัง้หมด และสลกัเป็น 

  ลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง 

 วดัที่ 5น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่ 

และชาวไทยวธีิการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ(นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตาม 

ความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆ 

มาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรอืจา๊ด 

กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ  

ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนั้นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัต 

โบโบยแีค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ขอไวน้ าท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนนเพือ่สกัการะ 

เทพกระซิบซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธา 

ในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่ 

เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาว 

พม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้ 

และผลไม ้

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาติมิงกาลาดง 

21.00น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่  SL 207 

21.00น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่  DD 4239 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

......................................................................................................... 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

วนัเดินทาง สายการบิน จ านวน ราคา/ทา่นไม่มีราคาเด็ก 

4,7,11,14,18,21,28 กนัยายน 60 

SL 31 
 

4,999.- 

5 , 10, 19 , 25 ตลุาคม 60 

9 , 20 , 23 , 27 พฤศจกิายน 60 

14 , 18 , 25 , 28 ธนัวาคม 60 

4 , 8 , 15 , 18 , 22 ,29 มกราคม 61 

5 , 8 , 12 , 19 , 22 , 26 กมุภาพนัธ ์61 

5 , 8 , 12 มีนาคม 61 
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- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ500บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

**ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาตแิละจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท** 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวน กอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

 2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน 

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนั 

กอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ 

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ 

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
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บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


