
 

HASHTAG MYANMAR 1 DAY [FD]  

 

เที่ยวครบไฮไลท ์

·เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน  Air Asia (FD)   

·ไหว้พระขอพร เสริมบารมีแก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

· นมัสการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ  

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี  

·ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ 

·ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต 

·เมนูพิเศษ !  เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมังกร 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  
กรุงเทพฯ – กรุงย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
หรือ พระนอนตาหวาน – พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี – นัตโบโบยีหรือ
พระเทพทันใจ – กรุงเทพฯ 

อัตราคา่บริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

20 - 20 Jun 2019  3,399  4,499 4,499 2,500 0 



 

25 - 25 Jul 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

15 - 15 Aug 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

29 - 29 Aug 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

05 - 05 Sep 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

26 - 26 Sep 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

03 - 03 Oct 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

24 - 24 Oct 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – กรุงย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
หรือ พระนอนตาหวาน – พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี – นัตโบโบยี
หรือพระเทพทันใจ – กรุงเทพฯ 

05.00  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์ 1-2 สาย
การบินแอร์เอเชีย  ประตู 2-3 

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหนา้ที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

07.30  ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุ้งโดยเทีย่วบิน  FD251 

08.15  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) 
ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบร้อย และรับกระเป๋า 

 

น าทา่นเดนิทางสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพมา่ เป็น
เจดีย์ทองค าที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองยา่งกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับ
ด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองค าโอบหุ้มอยู่น้ าหนักถงึ 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตเีป็น
แผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ วา่กันวา่ทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์
แห่งนี้มากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐาน



 
พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูส่ีด้าน ยอดฉัตรองค์
พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ไดบ้รรจุ
เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และ
ยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทัง้ผู้คนชาวพมา่ และชาวตา่งชาติพา
กันสักการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามอยา่งน่าอัศจรรย์ ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบ
ด้วยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆ ทีเ่รียกวา่ พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายใน
ประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ  เมนเูป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร) 

 
น าทา่นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูป
นอนทีม่ีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระทีม่ีความสวยที่สุดมีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นสักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวง
พ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหิน
อ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้
สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง  น าทา่นขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมา่และชาวไทยวธิีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ(นตัโบโบยี)เพื่อขอ
ส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม ้ผลไม้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กล้วย
หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า 
บาทหรือจ๊าดก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่
มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็
เอาหน้าผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว้น า
ท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามวา่“อะมาดอว์เมีย๊ะ”
ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรง
กล้ารักษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สัตว์จนเมื่อส้ินชวีิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมา่เคารพกราบ
ไหว้กันมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยนิ ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม 
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  น าท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung 
San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แก่ของชาวพมา่ สร้างขึ้นโดยชาวส
ก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง 
สินค้าที่จ าหนา่ยในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เชน่ เครื่องเงิน ทีม่ีศิลปะผสมระหว่าง
มอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทา
นาคา เป็นต้น  (หากซื้อส้ินค้าหรืออัญมณทีี่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง 
เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  หมายเหตุ : ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวันจนัทน ์

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 

19.25  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD258 

21.15  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 



 
หมายเหต ุ

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง
,              สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น  ทั้งนี้จะขึน้อยู่กับลูกค้าเป็นส าคญั 

*** 

  

หมายเหตุ               

สายการบินแอร์เอเชียมบีริการล็อกที่น่ังและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์
ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่งติดกันหรือเลือกที่น่ังได้ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป
ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขสายการบิน  

* ในกรณีต้องการล็อกที่น่ังไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่น่ังไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 

* ต้องการล็อคที่นั่งแถวหน้า Hot Seat 

แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 

แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 

แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกคร้ังก่อนท าการจองค่ะ 

  

ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

4. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี

6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 



 
–  การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 

–  ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, คา่ซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์
แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,500 บาทตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ต้องการใบก ากับภาษี) 

4. น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน แอร์เอเชีย 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 
2)ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ทา่นโดยจ่ายคา่บริการ
ต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื่นวีซา่) 

6. ค่าธรรมเนยีมวีซา่ส าหรบัพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ต้องเป็นผู้ช าระดว้ยตนเอง) 

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 

2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดนิทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ช าระเงินส่วนทีเ่หลือตามเวลาที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย พร้อม
กรอกรายชื่อของผู้เดนิทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดนิทาง 

การยกเลิกและคนืค่าทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิ
ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดนิทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไมว่่า
กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้วถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคนืไมว่่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 



 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่จ านวนผูเ้ดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดย
บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านั้น 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จาก
สายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณทีี่ทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ เช่น ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่วีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น  

 


