
Period ADL Size Flight Available 

6 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

7 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

8 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

11 สิงหาคม 2562 (วันอาทิตย) 3,993 20 DD 20 

13 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

14 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

15 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

20 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

21 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

22 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

27 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

28 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

29 สิงหาคม 2562 2,992 20 DD 20 

***กรุณาสอบถามที่นั่งทุกครั้งกอนจอง*** 

NIDN193735



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

 

 

ไหวพระพมา ยางกุง 1 วัน 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอันศกัด์ิสิทธิ์ “เจดียชเวดากอง” คูบานคูเมืองของชาวพมา 

ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดียโบตาทาวน 

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพมา / แวะชอปปงของพื้นเมืองที่ ตลาดสกอต  

เดินทางโดยสายการบนินกแอร (DD)  

ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เจดียโบตาทาวน – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดียชเวดา

กอง – ตลาดสกอต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 ประตู 6 เคานเตอรสายการบิน

นกแอร (DD) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

06.30 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230  

07.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง)  

 นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ที่

พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิด

ของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม

ธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบ้ืองสีสัน

งดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ 

พระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบ

โบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอาเงิน

จะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพร

แลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัต

โบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาที่ต้ังใจไว นําทานขามฝงถนน สักการะ 



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา

นานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก 

ดอกไม และผลไม  

นําทาน สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูป

นอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มี

ภาพมงคล 108 ประการ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย

ทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมนํ้าอิ

ระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป 

มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดย

พระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนนํ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม 

ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระ

เจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหาร

โถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธาน

สําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะ

นํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา 

และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทาน

จะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดา

กอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองค

เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

   

  จากน้ันใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดโบโจกอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ 

ตลาดสกอต (Scot Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตใน

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตวสญัลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

สมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่

จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญ

กับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทา

นาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดวย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)   อิสระอาหารค่ํา   

จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน ระหวางไปสนามบิน นําทานนมัสการ พระหินออน พระพุทธรูปแกะสลักจากหิน

ออนองคที่ใหญที่สุดในประเทศพมา สีขาวสะอาด หนัก 600 ตัน เปนพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถขวาบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปรและศรีลังกายกขึ้นหันฝาพระหัตถออกจากองคหมายถึงการไลศัตรูและ

ประทานความเจริญรุงเรือง. 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินกอนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เชน สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,คนขับรถ)

เปนผูพิจารณาและบริหารเวลาอยางเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกคาไมสามารถขึ้นเครื่องกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร. 

21.10 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4239 

22.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ........ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทัวรทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,คนขับรถของแตละประเทศ)เปนผูบริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเขาเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไมไดมาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ...กรุณาอานรายการและเงื่อนไขขอตกลงอยางละเอียดกอนทําการจองทัวรหรือชําระเงิน จากน้ันจะถือวา

ลูกคารับทราบตามขอกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบกรณีมี ต๋ัวเครื่องบิน

ภายในประเทศเน่ืองจากเหตุไฟลทบินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการ

บิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ  

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, (ชําระที่สนามบินวันแรก) 

× คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   

× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให

คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง

และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

• หากไมชําระตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

• หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 

• เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

• หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ ………. 

• สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทาง

ทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว

เครื่องบินทั้งสิ้น 



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา 

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงินไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่

ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 

ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจา

คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการ

เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง 

และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 

คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด

เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2.สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

 

 

 


