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PRAY MYANMAR
BY LION AIR (SL)

นำทุกท่ำนร่วมทำบุญ ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ ประเทศพม่ำ


นมัสกำร พระมหำเจดียช์ เวดำกอง 1 ใน 5 มหำสถำนสูงสุดของชำวพม่ำ
 กรำบขอพร เทพทันใจนัตโบโบยี ขอพรให้ท่ำนสมดั ่งใจปรำรถนำ
 นมัสกำร พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตยี พระนอนที่มีดวงตำที่งดงำมที่สุดในพม่ำ
 นมัสกำร พระพุทธรูปหินอ่อน สูงเท่ำตึก 5 ชั้น ณ วัดหงำทัตจี
 ชอปปิ้ งสินค้ำพื้ นเมืองของขวัญของฝำก ณ ตลำดสก๊อต
 อิ่มอร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ชำบูชิ
 แจกฟรีทุกที่นั ่ง เสื้ อยืดทัวร์พม่ำดีดีสุดชิค

วันเดียว เที่ยวสบำย ไปกับเรำ
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รำยละเอียดกำรเดินทำง
05.30 น.
08.20 น.
09.30 น.

เที่ยง

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สำย
กำรบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่ำงกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองย่างกุง้ นาท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตำทำวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของ
ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รเข้า กลางองค์จึ ง พบโกศทองค าบรรจุ พ ระเกศาธาตุ แ ละพระบรมธาตุ อี ก 2องค์ และพบ
พระพุท ธรู ปทอง เงิ น สาริ ด 700องค์ และจารึ กดิ นเผาภาษาบาลี และตัวหนั งสื อพราหมณ์อินเดี ยทางใต้
ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ ก
สมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ตโบโบยี)
เพื่ อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน
กล้วย จากนั้ นก็ ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ ได้
แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา
1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็
จะสมตามความปรารถนาที่ต้งั ใจไว้ นาท่านข้ามฝั ง่ ถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนาม
ว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิ บต้องเข้าไปกระซิ บ
เบาๆ ห้ามคนอื่ นได้ยนิ การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนา้ นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ !!! บุฟเฟ่ ต์ชำบูชิ)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลำดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั
เป็ นอาณานิ ค มของอัง กฤษ เป็ นลัก ษณะอาคารเรี ย งต่ อ กัน หลายหลัง สิ น ค้า ที่ จ าหน่ า ยในตลาดแห่ ง นี้ มี
หลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด
งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ น
ต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครัง้
เนื่ องจากจะต้อ งแสดงให้ศุ ล กากรตรวจ หมายเหตุ : ตลาดสก๊ อ ต (Scot
Market) ปิ ดทุกวันจันทร์) นาท่านนมัสการ พระมหำเจดียช์ เวดำกอง เจดีย์
ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ ) แห่ง ลุ่มน้ าอิระวดี

รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5-26FEB18H
เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มี
ความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้
อยู่เป็ นน้ าหนั กถึ ง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณี ล้ าค่า กว่า 5,548 เม็ด
รวมถึ ง ทั บ ทิ ม ขนาดเท่ า ไข่ ไ ก่ บ นยอดองค์ พ ระเจดี ย์ช เวดากองเป็ นลานกว้า งรองรั บ แรงศรั ท ธาของ
พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริ เวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศ จะมีวิห ารโถงสร้างด้วยเครื่ องไม้หลังคาทรงปราสาท
ปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บชู าเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่
การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบ
องค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น สถานที่ สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิ
ฐาน จุดที่ บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดา
กอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อเสริม สร้า งบารมี แ ละสิ ริม งคล นอกจากนี้ รอบองค์เ จดี ย์ยัง มี พ ระประจ าวัน เกิ ด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริม งคลแก่
ชีวิต
วันเกิด
อำทิตย์ จันทร์ อังคำร
พุธ
พุธกลำงคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสำร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้ำงมีงำ
ช้ำงไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงสั้น พญำนำค

19.25 น.
21.25 น.

นาท่านสักการะ พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตจีหรือ พระนอนตำหวำน นมัสการพระพุทธรูป
นอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขน
ตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นนาท่านสู่ วัดหงำทัตจี ให้
ท่านได้นมัสการ หลวงพ่อหงำทัตจี ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั ทรงเครื่องกษัตริย์ จาลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่ อ งสมั ย ยะตะนะโบง (มั ณ ฑะเลย์) มี ค วามสู ง
เทียบเท่าตึก 5 ชั้น จากนั้นนาท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
พม่า ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
******************************************************

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
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วันเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำรต่อท่ำน
(ไม่มีรำคำเด็ก)
เดือนกุมภำพันธ์ 2561

5 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61

3,899 บาท

อัตรำนี้ รวม









ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัย ในการเดิ นทาง ในกรณี ที่ เสี ยชี วิตเนื่ องจากอุ บัติเ หตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000
บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อา
ประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุใน
ใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรำนี้ ไม่รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ



ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น / หัวหน้าทัวร์ / คนขับรถ 1,500 บาท/ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน
(ชาระที่สนามบินก่อนเดินทาง)






ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้ นรำคำ
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เงื่อนไขกำรจองทัวร์

 รายการทัวร์น้ ีขอสงวนสิทธิ์ในการ ชาระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ทาการจอง มิฉะนัน้
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
 ยกเลิ กหลังจากวางเงินมัดจา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริ ง ณ วันนั้ น ที่ ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน ,
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริ ษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธ
ในการเข้าและออกจากประเทศ

ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ สำหรับ จำนวนผูเ้ ดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป ออกเดินทำงได้แน่นอน ถ้ำจำนวนผูเ้ ดินทำง 10-15
ท่ำน ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหวั หน้ำทัวร์จำกเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภำษำไทย
ได้เป็ นอย่ำงดี คอยรับที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็ นอย่ำงดี แต่ถำ้
ต ่ำกว่ำ 10 ท่ำน ทำงบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุป๊ นั้น

รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5-26FEB18H
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทำงที่ท่ำนได้ทำกำรจองไว้กบั ทำงบริษทั ฯ
กรุณำแจ้งให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่ทรำบ ก่อนกำรชำระเงินค่ำตั ๋วดังกล่ำว
ถ้ำเกิดข้อผิดพลำดทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบทุกกรณี

