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(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ไฮไลท์ ของโปรแกรม
เที่ยวบินตรง กรุ งเทพฯ – ย่างกุง้ โดยสายการบิน Air Asia (FD)

ไฟล์ทสวย (บินเช้า ถึงพม่า 08.00 น. ขากลับออกจากพม่า 19.25 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ)
ไหว้พระขอพร เสริ มบารมีแก้ปีชง พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda)
นมัสการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระพุทธรู ปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี
ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
เมนูพเิ ศษ ! เป็ ดปักกิง่ + สลัดกุ้งมังกร

กำหนดกำรเดินทำง
เดือนมีนำคม
เดือนเมษำยน
เดือนพฤษภำคม
เดือนมิถุนำยน

31 มี.ค. 63
07 เม.ย. / 21 เม.ย. 63
23 พ.ค. 63
20 มิ.ย. 63

4,900.-

วันที1่
05.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ย่ำงกุ้ง - พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง – พระพุทธไสยำสน์ เจำทัตยี หรื อ
พระนอนตำหวำน -พระพุทธรู ปองค์ ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี - นัตโบโบยีหรื อพระเทพทันใจ ตลำดสก๊อต - กรุงเทพฯ
พร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย ประตู 1-2
โดยสายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

07.15 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน FD251
เดินทำงถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุ งย่ ำงกุ้ง (เวลำพม่ ำช้ ำกว่ำประเทศไทย 30 นำที)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อย และรับกระเป๋ า
นำท่ ำนเดินทำงสั กกำระ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดี ยค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า
เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางเมืองย่างกุง้ มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด
ทับทิม นิ ล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดี ยช์ เวดากองมีทองคาโอบหุ ้มอยู่น้ าหนักถึ ง 1,100 กิโลกรัม
โดยช่ างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ ใช้ในการก่ อสร้ างและ
ซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆฐาน
พระมหาเจดี ย ์ร ายล้อ มด้ว ยเจดี ย ์อ งค์เ ล็ ก ๆ นับ ร้ อ ยองค์ มี ซุ้ม ประตู สี่ ด้า น ยอดฉัต รองค์พ ระมหาเจดี ย ์
ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิ ดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า ซึ่ งมีท้ งั
ผู ค้ นชาวพม่ า และชาวต่ า งชาติ พ ากัน สั ก การะทั้ง กลางวัน และกลางคื น อย่า งไม่ ข าดสาย ณ ที่ แ ห่ ง นี้ มี
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามอย่างน่ าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วย
หลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆ ที่เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธาน
สาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ เมนูเป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร)
จำกนั้นนำท่ ำนสั กกำระ พระพุทธไสยำสน์ เจำทัตยี หรื อ พระนอนตำหวำน (Chaut Htet Gyi Pagoda)
นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สู ง 16ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จำกนั้นสั กกำระ พระพุทธรู ปองค์ ใหญ่ หลวงพ่ อหงำทัตจี (Nga
Htet Gyi Pagoda) หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหิ นอ่อน ทรง
เครื่ องแบบกษัตริ ย ์ เครื่ องทรงเป็ นโลหะ ส่ วนเครื่ องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และ
สลักเป็ นลวดลายต่างๆจาลองแบบมาจากพระพุทธรู ปทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง นำท่ ำนขอพร นัตโบโบยี
หรื อพระเทพทันใจ (Bothahtaung Pagoda) เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรู ป
ปั้ นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าว
อ่ อน กล้ว ยหรื อผลไม้อื่นๆมาสั ก การะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ ใ ห้ เอาเงิ นจะเป็ นดอลล่ า บาท
หรื อจ๊าดก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ
ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ ของนัตโบโบยีแค่น้ ี
ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้นาท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ งของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิ บซึ่ งมี
นามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชี วิตไปกลายเป็ นนัตซึ่ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว
ซึ่ งการขอพรเทพกระซิ บต้องไปกระซิ บเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองค์น้ ี กนั มาก
เช่นกันการบูชาเทพกระซิ บ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ นำท่ ำนเที่ยวชม ตลำดโบโจ๊ ก ออง
ซำน (BogyokeAung San) หรื อตลำดสก๊อต (Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวส
ก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สิ นค้าที่ จาหน่ ายใน
ตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก
ไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรื ออัญมณี ที่มีราคาสู งควรขอ
ใบเสร็ จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
หมำยเหตุ : ตลำดสก๊ อตจะปิ ดทุกวันจันทร์
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ ถึงสนำมบินเม็งกำลำดง เมืองย่ ำงกุ้ง
19.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD258
21.10 น.
ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*************************************************************
*** หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน, กำรจรำจร
และวันหยุดช่ วงเทศกำล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ ำเป็ นสำคัญ ***

หมำยเหตุ

สำยกำรบินแอร์ เอเชียมีบริกำรล็อกทีน่ ั่งและ Hot Seat บริกำรสำหรับลูกค้ ำทีม่ คี วำมประสงค์ ต้องกำรนั่งแถวหน้ ำและนั่ง
ติดกันหรื อเลือกทีน่ งั่ ได้ เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ประบบ Randomไม่ สำมำรถล็อกทีน่ ั่งได้ ทีน่ ั่งอำจจะ
ไม่ ได้ นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขสำยกำรบิน
* ในกรณีต้องกำรล็อกทีน่ ั่งไปกลับค่ ำใช้ จ่ำยในกำรล็อกทีน่ ั่งไปกลับ 200 บำท/ท่ ำน/เทีย่ ว
* ต้ องกำรล็อคทีน่ ั่งแถวหน้ ำ Hot Seat
แถวที่ 1 ค่ ำบริกำรล็อกทีน่ ั่ง ขำละ 500 บำท/เทีย่ ว/ท่ ำน ไปกลับ 1,000 บำท/ท่ ำน
แถวที่ 2-5 ค่ ำบริกำรล็อกทีน่ งั่ ขำละ 400 บำท/เทีย่ ว/ท่ ำน ไปกลับ 800 บำท/ท่ ำน
แถวที่ 6-8 ค่ ำบริกำรล็อกทีน่ งั่ ขำละ 300 บำท/เทีย่ ว/ท่ ำน ไปกลับ 600 บำท/ท่ ำน
** กรุณำแจ้ งพนักงำนขำยทุกครั้งก่ อนทำกำรจองค่ ะ

รำคำทัวร์ รวม

รำคำทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
– การชดเชยอุ บัติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คลกรณี เ สี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย
อวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ ที่บริษทั ได้ ทำไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่ า โทรศัพ ท์ ส่ ว นตัว , ค่ า ซั ก รี ด , มิ นิ บ าร์ ใ นห้อ ง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่าน
ต้อ งการสั่ งเพิ่ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อหัว หน้า ทัว ร์ แ ล้ว จ่ า ยเพิ่ ม เอง
ต่างหาก)
2. ค่ ำทิปคนขับรถ และไกด์ ท่ำนละ 1,500 บำทตลอดทริป
ต่ อ 1 ท่ ำน
3. ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนำมบริษทั หรื อต้ องกำรใบกำกับภำษี)
4. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน Air Asia
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่ พาสปอร์ ต
ไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคน
ต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่ อยู่ 4)สาเนาทะเบี ยนบ้าน 5)สมุด
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้ว
ทางบริ ษัท ฯจะเป็ นผู ้ด าเนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ย
ค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ น
ผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขกำรจองและกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 3,000 บาท หรื อ ชำระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของผูเ้ ดินทาง
ที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึ ง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

