
ไฮไลทของโปรแกรม 

• เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ยางกุง โดยสายการบิน  Air Asia (FD)
ไฟลทสวย (บินเชา ถึงพมา 07.15 น.  ขากลับออกจากพมา 21.15 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ)

• ไหวพระขอพร เสริมบารมแีกปชง พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

• นมัสการพระพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ

พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี

• ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ

• ชอปปงสินคาพ้ืนเมืองตลาดสกอต

• เมนูพเิศษ !  เปดปกก่ิง + สลัดกุงมังกร

กําหนดการเดินทาง 

เดือนกันยายน 5 ก.ย. 62 2,999.- 

เดือนกันยายน 26 ก.ย. 62 4,499.- 

เดือนตุลาคม 3 ต.ค. / 24 ต.ค. 62 4,499.- 

NIDN191185



 
 
 
 

 

วันที่1           กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ยางกุง - พระมหาเจดียชเวดากอง – พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ                       
                     พระนอนตาหวาน -พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี - นตัโบโบยีหรือพระเทพทนัใจ -    
                     ตลาดสกอต - กรุงเทพฯ 

   05.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอร 1-2 สายการบินแอรเอเชีย  ประตู 2-

3  

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

   07.15 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน  FD251 

   08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที)  

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย และรับกระเปา 

นําทานเดินทางสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา 

เปนเจดียทองคําที่งดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด 

ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูนํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม 

โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและ

ซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐาน

พระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดีย

ประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา

จํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้ง

ผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมี

สถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวย

หลังคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธาน

สําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (พิเศษ  เมนเูปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร)                 

 จากนั้นนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Chaut Htet Gyi Pagoda) 

นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่

งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ  จากนั้นสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี (Nga 

Htet Gyi Pagoda) หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรง

เครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลัก

เปนลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือ

พระเทพทันใจ (Bothahtaung Pagoda) เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปน

เทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน 

กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาดก็ได 

(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึก



 
 
 
 

 

กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความ

ปรารถนาที่ขอไวนําทานขามฝงไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”

ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกิน

เน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอง

ไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชา

ดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  นําทานเที่ยวชม  ตลาดโบโจก อองซาน (BogyokeAung San) 

หรือตลาดสกอต (Scot Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณา

นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด 

เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผา

สําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)  

 หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทร 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง 

19.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD258 

21.15 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

************************************************************* 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, 

การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน  ทั้งนี้จะขึน้อยูกับลูกคาเปนสาํคญั *** 

 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบรกิารล็อกที่นัง่และ Hot Seat บริการสาํหรบัลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่ง

แถวหนาและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Randomไม

สามารถล็อกทีน่ั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตองการล็อกที่นัง่ไปกลับคาใชจายในการล็อกทีน่ั่งไปกลบั 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคที่นั่งแถวหนา Hot Seat  

 แถวที่ 1    คาบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลบั 1,000 บาท/ทาน 

 แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลบั 800 บาท/ทาน 

 แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลบั 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทาํการจองคะ 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ 

ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได) 

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  

       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5. คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ 

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย

อวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000

บาท 

– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท 

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทไดทําไว ) 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,  

      คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง

คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หาก

ทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิม

เองตางหาก) 

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป  

ตอ 1 ทาน 

3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ

ใบกํากับภาษี) 

   4.  นํ้าหนักกระเปาสัมภาระสายการบิน Air Asia  

   5.  คาวีซาสาํหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใช

พาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบ

ประจําตัวคน ตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียน

บาน 5)สมุด บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 

2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดย

จาย คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว 

เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออกดวยตนเอง

กอนจะ  ย่ืนวีซา) 

  6.    คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตอง

เปนผูชําระดวยตนเอง) 

 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิก

การเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย พรอมกรอกรายช่ือของผู

เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

 

 



 
 
 
 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได

ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน

งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน

ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบ

ลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว

เทาน้ัน 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหาร

บางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง

แลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆแลว 

ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


