ทัวร์ พม่ า : TOUR 15613

นาทุกท่านร่วมทาบุญ ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ ประเทศพม่า
➢ นมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง 1 ใน 5 มหาสถานสูงสุดของชาวพม่า
➢ กราบขอพร เทพทันใจนัตโบโบยี ขอพรให้ท่านสมดั ่งใจปรารถนา
➢ นมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี พระนอนที่มีดวงตาที่งดงามที่สุดในพม่า
➢ นมัสการ พระพุทธรูปหินอ่อน สูงเท่าตึก 5 ชั้น ณ วัดหงาทัตจี
➢ ชอปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองของขวัญของฝาก ณ ตลาดสก๊อต
➢ อิม่ อร่อยกับเมนู เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร !!!
➢ แจกฟรีทุกที่นั ่ง เสื้ อยืดทัวร์พม่าดีดีสุดชิค

วันเดียว เที่ยวสบาย อิ่มบุญสุขใจ

รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรม ดอนเมือง-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดียช์ เวดากอง-พระพุทธรูป
เจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน-สนามบิน
04.30 น.
07.35 น.
08.25 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึ ง สนามบิน มิ งกลาดง เมืองย่างกุ ง้ นาท่านผ่ านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
น าท่ า นกราบนมั ส การ เจดี ย ์โ บตาทาวน์ ซึ่ ง บรรจุ พ ระเกศาธาตุ ข อง
พระพุ ท ธเจ้า ที่ พ ระสงฆ์อิน เดี ย 8รูป ได้น ามา
เมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดี ยแ์ ห่งนี้ ถู ก
ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึก ดิน
เผาภาษาบาลี และตัวหนั งสือพราหมณ์อินเดี ยทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายใน
เจดี ยท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์
พระเจดีย ์

เที่ยง

นาท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ
วิญญาณเทพผูค้ ุม้ ครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็ น "นัต" นั้น มักจะเป็ นคนที่เคย
สร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุ รา้ ยแรงที่ เรียกว่า ตายโหง ทาให้วิญญาณยังมี
ความห่ ว งใยในภาระหน้ า ที่ บ ้า นเมื อ ง และยัง คงผู ก พั น กั บ ผู ้ค นเบื้ องหลัง ท าให้ไ ม่ อ าจไปเกิ ด ใหม่ ไ ด้ จึ ง
กลายเป็ นนัตที่มาคอยคุม้ ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ
วิ ธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่ อน กล้วย จากนั้น ก็ ให้เอาเงิน จะเป็ นดอลล่ า บาท หรือจ๊าด ก็ ได้ แล้วเอาไปใส่ มื อ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็ เอาหน้าผากไปแตะกับ
นิ้วชี้ ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้
คาบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ ะโป๊ ะจีโ ปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงั พะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง
ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสพั พะทา สวาโหม
นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ”
ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่ง
ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนา้ นม
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ HOT POT KING
นาท่ านนมัสการ พระมหาเจดี ยช์ เวดากอง เจดี ย ์ท องแห่ ง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิ ง (ชื่ อเดิ มของเมืองย่างกุ ง้ ) แห่ งลุ่ม
น้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสอง
พัน ห้าร้อ ยกว่าปี มหาเจดี ย ์ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศพม่า มี
ความสูงถึ ง 326 ฟุ ต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า
2,000 ปี ก่อน มหาเจดี ย ์ชเวดากองมีท องคาโอบหุม้ อยู่เป็ น
น้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม
ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก
บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง
ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบ
ไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่
ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง
เป็ นต้น (สถานที่ สาคัญของพระมหาเจดี ยช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและ
สิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิ ดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็
ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

19.00 น.
20.50 น.

อาทิตย์ จันทร์
ครุฑ

เสือ

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว หนู หางสั้น พญานาค

นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มี
ความสู งถึ ง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็ ก กั้น ถึ ง 65 เมตร มี
หลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็ นพระนอนที่ มี
ขนาดใหญ่ แ ละงดงามที่ สุ ด ในพม่ า ด้ว ยพระพัก ตร์ที่ ง ดงามเปื้ อนยิ้ ม
ดวงตาทาจากลูกแก้วที่สงั ่ ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมี
ขนตาหนายาวทาให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระ
ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภ าพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่ าพระ
บาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลกั ษณะ
พริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณี แวววาว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความ
งดงามทรงคุณค่า
นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับ
ศิ ล ปะของพม่ า มี ค วามสู งประมาณ ตึ ก 5 ชั้น เป็ นพระพุ ท ธรูป ปางมารวิ ชัย ที่
แกะสลัก จากหิ น อ่อ น ทรงเครื่ อ งแบบกษั ต ริ ย ์ เครื่ อ งทรงเป็ นโลหะ ส่ วนเครื่ อ ง
ประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลอง
แบบมาจากพระพุ ท ธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณ ฑเลย์) ซึ่ งมีความ
งดงามเป็ นอย่างมาก
นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหิน
อ่อนก้อนใหญ่ ที่ สุดที่ ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝี มือชาวเมืองมัณฑะเลย์
เป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกขึ้ น
หันฝ่ าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง
ประดิษฐานในห้องกระจกติดแอร์รกั ษาอุณหภูมิเนื่ องจากหินอ่อนเมื่อโดนความ
ร้อนอาจทาให้เกิดรอยร้าวได้
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
******************************************************

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

กาหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน / ไม่มีราคาเด็ก

7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 15 / 16 / 17
23 / 24 / 30 / 31 มกราคม 62
11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 25 / 26
27 / 28 กุมภาพันธ์ 62
4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 14
18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 27
28 มีนาคม 62

3,678 บาท
3,678 บาท

3,678 บาท

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ 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
ประกัน ภัย ในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิต เนื่ อ งจากอุ บัติ เหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจ านวนเงิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุ ตา่ กว่า 6
ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนใน
กรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุ สูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคุ ม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ 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
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์

▪ รายการทัวร์น้ ีขอสงวนสิทธิ์ในการ ชาระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ทาการจอง มิฉะนัน้
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสาร
ไปยังสายการบิ น , โรงแรม และในทุ ก ๆการให้บริก าร เพื่ อให้พิ จารณาอีก ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิ จารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้ งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิ ดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่ นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง
10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่
พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า
เป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ พม่า กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ะ

