
 

BHT9190086 ทวัร์พม่า HASHTAG MYANMAR 1 DAY  

 

เที�ยวครบไฮไลท ์
·เที�ยวบนิตรง กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบนิ  Air Asia (FD)   

ไฟลท์สวย (บนิเชา้ ถงึพมา่ 08.15 น.  ขากลบัออกจากพมา่ 21.40 น. มเีวลาเที�ยวแบบเต็มๆ) 

·ไหวพ้ระขอพร เสรมิบารมแีกปี้ชง พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

· นมสัการพระพระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีพระพทุธรปูนอนที�สวยงามในแบบของมอญ  

พระพทุธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ี 

·ขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซบิ 

·ชอ้ปปิL งสนิคา้พืLนเมอืงตลาดสกอ๊ต 

·เมนพูเิศษ !  เป็ดปกักิ�ง + สลดักุง้มงักร 

วันที� รายละเอียดท่องเที�ยว 

1  กรงุเทพฯ – กรงุยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอน
ตาหวาน – พระพทุธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ี– นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ – กรงุเทพฯ 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตยีง) เดก็(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี�ยว 

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

15 - 15 Aug 2019  3,999  3,999 3,999 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 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที� 1 

กรงุเทพฯ – กรงุยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระ
นอนตาหวาน – พระพทุธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ี– นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ – 
กรงุเทพฯ 

05.00  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัLน 2 เคาทเ์ตอร ์1-2 สายการบนิแอร์
เอเชยี  ประต ู2-3 

โดยสายการบนิ  Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
07.30  ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเที�ยวบนิ  FD251 

08.15  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ (เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ย และรับกระเป๋า 

นําทา่นเดนิทางสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องคําที�
งดงาม ตั 5งเดน่เป็นสงา่อยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทมิ 
นลิ และบษุราคมัอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยูนํ่5าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม 
โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคําที�ใชใ้นการกอ่สรา้ง
และซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี5มากมายมหาศาลกวา่ทองคําที�เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยี
อกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูี�ดา้น ยอดฉัตรองค์
พระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศา
ธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูา
สถานสงูสดุของพมา่ ซึ�งมทีั 5งผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทั 5งกลางวนัและกลางคนื
อยา่งไมข่าดสาย ณ ที�แหง่นี5มสีถาปัตยกรรมที�สวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของ
วหิารทศิที�ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั 5นๆ ที�เรยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบ
องคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ  เมนูเป็ดปักกิ�ง+สลดักุง้มังกร) 



 

 นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรปูนอนที�มคีวาม
ยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึ�งเป็นพระที�มคีวามพระที�มคีวามสวยที�สดุมขีนตาที�งดงามพระบาทมภีาพมงคล 
108 ประการ จากนั5นสกัการะ พระพทุธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ีหลวงพอ่ที�สงูเทา่ตกึ 5 ชั 5น 
เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัที�แกะสลกัจากหนิออ่น ทรงเครื�องแบบกษัตรยิ ์เครื�องทรงเป็นโลหะ สว่น
เครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั 5งหมด และสลกัเป็นลวดลายตา่งๆจําลองแบบมาจาก
พระพทุธรปูทรงเครื�องสมัยยะตะนะโบง  นําทา่นขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้
ศกัดิJสทิธิJของชาวพมา่และชาวไทยวธิกีารสกัการะรปูปั5นเทพทนัใจ(นัตโบโบย)ีเพื�อขอสิ�งใดแลว้สม
ตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะ นัต
โบโบย ีจะชอบมาก จากนั5นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจ๊าดก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาท
ดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1ใบ 
เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั5นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ5วชี5ของนัตโบโบยแีคน่ี5ทา่นก็จะสมตามความ
ปรารถนาที�ขอไวนํ้าทา่นขา้มฝั�งไปอกีฟากหนึ�งของถนนเพื�อสกัการะเทพกระซบิซึ�งมนีามวา่“อะมาดอว์
เมีNยะ”ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษา
ศลี ไมย่อมกนิเนื5อสตัวจ์นเมื�อสิ5นชวีติไปกลายเป็นนัตซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ�ง
การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื�นไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี5กนัมาก
เชน่กนัการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ5านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ นําทา่นเที�ยวชม ตลาดโบ
โจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสกอ๊ต(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ 
สรา้งขึ5นโดยชาวสกอ๊ตในสมัยที�ยงัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลาย
หลงั สนิคา้ที�จําหน่ายในตลาดแหง่นี5มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครื�องเงนิ ที�มศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบั
พมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื5อผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  (หาก
ซื5อสิ5นคา้หรอือญัมณีที�มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครั 5ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากร
ตรวจ)  หมายเหต ุ: ตลาดสกอ๊ตจะปิดทกุวนัจันทน ์

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 
21.40  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที�  FD258 

23.30  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,               

สายการบนิ, การจราจร และวนัหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้  ทั 5งนี5จะขึ5นอยูก่บัลกูคา้เป็นสําคญั *** 

 หมายเหต ุ

สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกที�น ั�งและ Hot Seat บรกิารสาํหรบัลกูคา้ที�มคีวามประสงคต์อ้งการน ั�งแถว
หนา้และน ั�งตดิกนัหรอืเลอืกที�น ั�งได ้เนื�องจากต ัWวเครื�องบนิของคณะเป็นต ัWวกรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็

อกที�น ั�งได ้ที�น ั�งอาจจะไมไ่ดน้ ั�งตดิกนัในคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิ  

* ในกรณีตอ้งการล็อกที�น ั�งไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการล็อกที�น ั�งไปกลบั 200 บาท/ทา่น/เที�ยว 

* ตอ้งการล็อคที�น ั�งแถวหนา้ Hot Seat 

แถวที� 1    คา่บรกิารล็อกที�น ั�ง ขาละ 500 บาท/เที�ยว/ทา่น ไปกลบั 1,000 บาท/ทา่น 

แถวที� 2-5  คา่บรกิารล็อกที�น ั�ง ขาละ 400 บาท/เที�ยว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ทา่น 

แถวที� 6-8  คา่บรกิารล็อกที�น ั�ง ขาละ 200 บาท/เที�ยว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ทา่น 



 

** กรณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ัLงกอ่นทาํการจองคะ่ 

 ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตัcวเครื�องบนิไป–กลบัตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ ไป–กลับพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางได)้ 

2. คา่อาหารทกุมื5อ ตามที�ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ 

4. คา่รถรับ–สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

5. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

–  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ5นเชงิ1,000,000บาท 

–  คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท(เงื�อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ี�บรษัิทไดทํ้าไว ้) 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ
เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสั�งเพิ�ม กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

2. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,500 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

4. นํ5าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

5. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีที�ไมใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวั
คนตา่งดา้ว 3)ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิ5ว 2 รปู 
แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

 

เงื�อนไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั 5งแรก มัดจําทา่นละ 3,000 บาท หรอื ชาํระทั 5งหมด 

2. สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีที�ไมช่าํระเงนิสว่นที�เหลอืตามเวลาที�กําหนด ขอสงวนสทิธิJในการบอก
ยกเลกิการเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบรูณก็์ตอ่เมื�อไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทวัรใ์หก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายชื�อของ
ผูเ้ดนิทางที�สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 



 

 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื�องจากเป็นราคาตัcวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 5งกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ
ที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิJที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั 5งสิ5น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไป
กบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิJไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทั 5งสิ5น 

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJ ยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�จํานวนผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 15 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดยบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2. เที�ยวบนิ ราคาและรายการทอ่งเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อ
ทอ่งเที�ยวเทา่นั5น 

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทั 5งสิ5น อนัเนื�องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 
การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพื�อให ้
เกดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิJไมค่นืเงนิ ในกรณีที�ทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื5อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

7. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั 5งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ 
ตามที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั 5งหมด 

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิJเฉพาะลกูคา้ที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั5น 

 

 

 

 


