
  

 

 

 

☺รายการทวัร☺์ 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่างกุ้ง...อิ่มบญุ...ไหว้พระ 9 วัด  2วัน1คืน 
สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : พระมหาเจดียช์เวดากอง 

 

 พระนอนตาหวาน : วดังาทตัจี : วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี : มหาวิชยเจดีย ์: พระมหาเจดียช์เวดากอง : เจดียซ์ูเล : 

เจดียก์าบาเอ : เจดียโ์บตาทาวน ์: เทพทนัใจ : เทพกระซิบ : ชอ้ปปิ้งสินคา้พืน้เมืองท่ีตลาดสก๊อต : ➢ 
☺ อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !!  เป็ดปักก่ิงย่างช้ันดี // กุ้งแม่น ้าย่าง  ☺ 

 



รายการทวัร ์

 

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจงึใช้ราคาเด็ก 
 

วนัเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั2ทา่น 

ท่านละ 

ราคาเด็กเสรมิเตียง 
พกัผูใ้หญ่ 2ท่าน+1

เด็ก 
ท่านละ 

 
ราคาเด็กไมเ่สรมิเตียง 
พกัผูใ้หญ่2ทา่น+1เดก็ 

ท่านละ 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

09 – 10 พฤษภาคม 2563 ส-อา 8,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท 4,000 บาท 

10 – 11 พฤษภาคม 2563 อา-จ 7,999 บาท 7,999 บาท 7,999 บาท 4,000 บาท 

17 – 18 พฤษภาคม 2563 อา-จ 7,999 บาท 7,999 บาท 7,999 บาท 4,000 บาท 

24 – 25 พฤษภาคม 2563 อา-จ 7,999 บาท 7,999 บาท 7,999 บาท 4,000 บาท 

07 – 08 มิถุนายน 2563 อา-จ 7,999 บาท 7,999 บาท 7,999 บาท 4,000 บาท 

19 – 20 มิถุนายน 2563 ศ-ส 8,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท 4,000 บาท 

28 – 29 มิถุนายน 2563 อา-จ 7,999 บาท 7,999 บาท 7,999 บาท 4,000 บาท 

 
 

วันแรก       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสนเ์จ้าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี –  
                    วัดพระเขีย้วแก้วจุฬามณี – มหาวิชยเจดีย ์– พระมหาเจดียช์เวดากอง 

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แถว 6-7       

สายการบินนกแอร ์(DD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอย
อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและ
ที่นั่งก่อนออกเดินทาง 

06.40 น. น าท่านเดินทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน DD4230  
**มีอาหารว่างบรกิารพรอ้มเครื่องด่ืม** 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
☺ สนามบินย่างกุง้ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองย่างกุง้ 15 กิโลเมตร   
(เวลาทอ้งถิ่นที่พม่าชา้กว่าไทยครึง่ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรแลว้ น าท่านเดินทางสูต่วัเมืองย่างกุง้โดย
รถโคช้ปรบัอากาศ  

วนัท่ี รายการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรมที่พกั 

1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุง้ – พระนอนตาหวาน  – วดังาทตัจี – 

วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี – มหาวิชยเจดยี ์– พระมหาเจดียช์เวดากอง 
 ✓ ✓ 

SHANGRILA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

2 
เจดยีซ์ูเล – เจดียก์าบาเอ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – 

เทพกระซิบ – สก๊อตมารเ์กต็ – วดัโกทตัจี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
✓ ✓  --------------- 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เที่ยง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 1) 

 1. พระพุทธไสยาสนเ์จ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร สรา้งขึน้เมื่อ
ปี พ.ศ.2442 และแลว้เสรจ็สมบรูณใ์นปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านามว่า  
“โบตา” และไดร้บัการบรูณะสรา้งใหม่ ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เนื่องจากเกิดความ
เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยู่อยู่ในตวัเมืองย่างกุง้ คนไทย
สว่นใหญ่รูจ้กัในชื่อ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาที่สวยงามแลว้  
ยงัมีขนตาที่งอนงาม สว่นลกูนยันต์า ท าดว้ยแกว้ที่สั่งผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหม้องดแูลว้เหมือนมีชีวิตราวกบัมีน า้
หลอ่เลีย้งอยู่ภายใน ใตพ้ระบาทที่วางไวไ้ม่เสมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามว่าดว้ยสิ่งที่เป็นมงคล ประกอบดว้ย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัวโ์ลก 
และเครื่องหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเครื่องหมายพระเจา้จกัรพรรดิรวมอยู่ในนัน้ดว้ย 
 2. วัดงาทัตจี เป็นวัดที่มีพระพทุธรูปองคใ์หญ่ปางมารวิชัย แกะสลกัจากหิน
อ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็นโลหะ สว่นเคร่ืองประกอบดา้นหลงัเป็น
ไม้สักแกะสลักทั้งหมดและสลักเป็นลวดลายต่างๆ  องค์พระพุทธรูปมีความสูง
ประมาณตึก 5 ชัน้ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง ดู
สวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านขา้งจะเจอกับรูปพุทธประวัติที่เป็น
ภาพวาดและปนูป้ันลอยตวัเหมือนภาพสามมิติ 

 3. วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี วัดซเวตอเมียต หรือเมียตเซดอร ์Swe Taw 
Myat, Buddha Tooth Relic Pagoda หรือที่คนไทยรูจ้กักนัในชื่อว่า "วดัพระเขีย้ว
แก้วจุฬามณี " วัดนี ้ เป็ นสถาปัตยกรรมพม่ าโบราณพุกาม  โดยรวม เอา
สถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกัน องคเ์จดียเ์ป็นทรง
ปราสาท 8 เหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองค าแท้ ภายในองค์เจดีย์
ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร กลางโถงเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแก้วอัน
ศกัดิ์สิทธิ์ ท่ีไดม้าจากศรีลงักาตัง้แต่สมยัของพระเจา้บเุรงนอง นบัเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์

คู่บา้นคู่เมืองของย่างกุง้ 
 4. มหาวิชยเจดีย ์MAHA WIZAYA PAGODA มหาวิชยเจดีย ์อยู่ติดกบั
เจดียช์เวดากองทางทิศใต ้มหาวิชยเจดียถ์กูสรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อ
ของชาวเมืองว่า ภายในบรรจพุระเกศาธาตสุองเสน้ ลกัษณะเด่นของมหาวิชย
เจดีย ์คือเจดียโ์ดมสีขาว – ทอง ที่มีความอลงัการของโถงตรงกลางที่ประดิษฐาน
พระพทุธรูป 8 องค ์เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนงัรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ์ มีภาพพทุธ
ประวติัของพระพทุธเจา้ เนื่องจากท่ีนี่อยู่ติดกบัเจดียช์เวดากอง จึงท าใหม้ี
นกัท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนอ้ยมาก จึงเรียกไดว้่าเป็นความงามที่ถกูลืมก็ว่าได ้



  5. พระมหาเจดียช์เวดากอง (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า) เป็นเจดียท์องค าสี
ทองเหลืองอรา่ม อยู่บนเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) นานเกือบ 2,500 ปี 
มีต านานเล่าว่า เจดียช์เวดากองเกิดขึน้ตัง้แต่พทุธกาล เมื่อสองพี่นอ้งตะปสุสะ
และภลัลิกะ เดินทางไปคา้ขายที่อินเดียและเกิดความเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา
จนปวารณาตนเป็นอบุาสกคู่แรกในพระพทุธศาสนา พระพุทธเจา้จึงประทานเสน้
พระเกศาให ้8 เสน้ ทัง้สองจึงน ากลบัมาประดิษฐานที่เมืองย่างกุง้หรือเมืองอสิตนั
ชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุนเจดียส์งูเพียง 9 เมตรที่ท าจาก ทอง เงิน ดีบุก 
ทองแดงตะกั่ว หินอ่อน และเหล็ก ต่อมาพระเจา้แผ่นดินเมืองมอญและพม่าหลายองคไ์ดเ้สด็จมาบูรณะและก่อเจดียใ์หม่ครอบ
เจดียถ์ึง 7 ครัง้ เช่น พระนางชินซอวบ์ู (Queen Shin Sawbu) แห่งหงสาวดี ไดถ้วายทองค าแทเ้ท่าน า้หนกัพระองคตี์เป็นแผ่น
ทองหุม้องคพ์ระธาตไุว ้สว่นพระเจา้ธรรมเจดีย ์(Dhammazedi) ราชบตุรเขยของพระองค ์สว่นในพระเจา้มินดงแห่งมณัฑะเลยก์็
ทรงบรูณะยอดฉัตรใหม่แทนยอดฉัตรเก่าที่หกัลงมาเพราะเหตกุารณแ์ผ่นดินไหว ท าใหปั้จจุบนัเจดียช์เวดากองมีความสงูถึง 122 
เมตร ว่ากนัว่า บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปดว้ยเพชรนิลจินดาและอญัมณีที่มีค่ามหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวไดอ้ย่างชดัเจน
ในยามค ่าคืน 
******************************************************************************** 
การเที่ยวชมเจดียช์เวดากองนัน้สามารถมาไดท้ัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
โดยรอบฐานเจดียม์ีบนัไดและประตใูหเ้ลือกเดินขึน้ลงได ้4 ทิศคือ เหนือ ใต ้
ตะวนัออก และตะวนัตก แต่ละทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอย่างดี เจดียช์เวดากอง
ยามกลางวนัว่าสวยแลว้ ยามแสงกลางคืนนัน้อรา่มงามยิ่งกว่า สมกบัน า้หนัก
ทองค าที่ห่อหุม้องคเ์จดียอ์ยู่ 1,100 กิโลกรมั และเป็นที่มาของความหมายชเวดา
กองที่แปลว่า ทองแห่งเมืองดากอง 
สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยู่ดา้นหนา้อาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององคเ์จดีย์
เป็นลานกวา้งที่กษัตริยท์กุพระองคข์องพม่าตอ้งมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุที่ผูค้น
นิยมมากราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองโดยคกุเข่าหนัหนา้เขา้หาองคเ์จดีย ์สวด
มนตต์ัง้ใจอธิฐานเพื่อขอใหไ้ดใ้นสิ่งที่ปรารถนา  
➢นอกจากนีร้อบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค ์ ท่านสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองไดต้ามจดุ โดยแต่ละจดุจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณป์ระจ าวนัเกิดเป็นรูปป้ันสตัวป์ระจ าวนัเกิดใหอ้ย่างชดัเจน 

ค าไหว้พระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธัง สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนงั ธาตโุย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธัสสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 2)…เมนเูป็ดปักก่ิง+กุง้แม่น า้ย่าง 

ที่พกั       SHANGRILA HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันทีส่อง       เจดียซ์ูเล – เจดียก์าบาเอ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปป้ิงสก๊อตมาเก็ต –  
                      วัดโกทัตจี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 

 6. เจดียซ์ูเล ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ย่านเศรษฐกิจที่ส  าคญั มีอายมุากกว่า 
2,000 ปี เป็นเจดียท์รงแปดเหลี่ยม สีเหลืองทองอร่าม และมีความสงู
มากกว่า 150 ฟตุ ประดิษฐานพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามต านาน
ที่ตัง้ของเจดียซ์ูเลในปัจจุบนัเคยเป็นที่สถิตของนะนามว่า ซูเล เมื่อทา้วสกักะ
อยากจะช่วยเหลือกษัตรยิโ์อะกะลาปะ เพื่อหาสถานที่ประดิษฐานพระเกศา
ธาต ุแต่ทา้วสกักะไม่ทราบว่าควรเป็นที่ไหน เหลา่เทวดา มนษุย ์พรอ้มดว้ย
กษัตริยโ์อะกะลาปะจึงมาประชมุบรเิวณซูเล และนะซูเลจึงไดแ้นะน าสถานที่
ส  าหรบัการสรา้งเจดียช์เวดากอง สมยัที่องักฤษปกครองพม่า ไดม้ีการพฒันาเมืองโดยใชพ้ระเจดียซ์ูเลเป็นจดุศนูยก์ลางในการ
สรา้งถนนออกไปยงัจดุต่าง ๆ ทั่วเมืองย่างกุง้ โดยชาวพม่าถือว่าพระเจดียแ์ห่งนีเ้ป็นพระเจดียท์องอนัเป็นศนูยก์ลางของทกุสิ่ง 
และตัง้อยู่ใกลก้บัสถานที่ท่องเที่ยวท่ีส าคญัอย่างสวนสาธารณะมหาบณัฑลุะ (Maha Bandoola Park) และศาลาว่าการ
กรุงย่างกุง้อีกดว้ย 
 7. เจดียก์าบาเอ (Kaba Aye Pagoda) ค าว่า กาบาเอ หมายถึง สนัติภาพ
ของโลก, โลกแห่งสนัติสขุ เป็นเจดียท์รงกลมที่มีความสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลาง
เท่ากนั (34 เมตร) สรา้งขึน้เมื่อปีพ.ศ.2493-2495 ในสมยันายกฯ อนูุ 
(นายกรฐัมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ในการช าระพระ
ไตรปิฏกครัง้ที่ 6 ในช่วงปี พ.ศ.2497-2499 
 8. เจดียโ์บตาทาวน ์// เจดียโ์บตาทาวน ์แปลว่า ทหาร 1,000 นาย โดยมี
ความเชื่อเล่าต่อๆกนัมาว่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แลว้พระเจา้โอกะลาปะกษัตรยิม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวาย
ความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีรกิธาต)ุ ที่อนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่นอ้งอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมือง
ตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บรเิวณนี ้เพื่อน าไปบรรจไุวท้ี่มหาเจดียช์เวดากอง และทรงบรรจเุสน้พระเกศาธาตไุว ้1 เสน้ ในเจดียน์ี ้
วนัเวลาผ่านไป ไดม้ีการบรูณะซ่อมแซมเจดีย ์ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ที่ 2  ซึ่งปรากฏว่า ไปพบของมีค่าหลาย
อย่างภายในเจดีย ์จึงสรา้งโครงสรา้งใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 และไดน้ าพระเกศาธาต ุมาครอบแกว้ใสไว ้ใจกลางเจดีย ์เพื่อให้

วันเกิด  อาทติย ์  จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



พทุธศาสนิกชนไดส้ามารถมองเห็นเสน้พระเกศาธาตไุด ้ภายในเจดียเ์ป็นสีทองอรา่มสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดียใ์ห้
สามารถเดินชมความสวยงามของเจดียอี์กดว้ย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในนตัที่ชาวพม่านบัถือมากที่สดุซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยที่
เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอสิ่งที่ตนปรารถนา 
➢วธิีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจา้หนา้ที่คอยใหบ้รกิารเรื่องของสกัการะอยู่ดา้นหนา้ของวดั ซึ่งจะ
ประกอบไปดว้ย มะพรา้ว กลว้ย ใบแห่งชนะ ผา้คลอ้งคอ รม่ฉตัรกระดาษ 
ดอกไม ้ซึ่งสิ่งของเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่นิยม น ามาถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร 
นิยมน า ธนบตัร 2ใบ มว้นเป็นกรวย ซอ้นกนั 2 ใบ น าไปเสียบไวใ้นมือของเทพ
ทนัใจขา้งที่ชีต้รงมา โดยเอาหนา้ผากแตะไปที่นิว้ชีม้ือที่เทพทนัใจชีม้าพรอ้ม
อธิษฐาน ตามสิ่งที่ตนเองปรารถนา  
เมื่อเสรจ็แลว้จึงดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสิรมิงคล  
 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวทีท่่านอยากจะ
ได้มากทีสุ่ด)  
 เทพกระซิบ ตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้มเจดียโ์บตาทาวน ์เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 
37 ตนที่ชาวพม่าเคารพนบัถือมาก มีต านานเลา่ว่านางเป็นธิดาของพญานาค
ที่เกิดศรทัธาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่รบัประทานเนือ้สตัว ์
หลงัจากนางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จึงไดก้ลายมาเป็นนตัหรือเทะที่ชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้นัมาเนิ่นนาน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 4) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างว่าตลาดโบยกอ
องซาน เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สดุในพม่าเป็นศนูยร์วมของฝากทุกชนิด 
อาทิเช่น เสือ้ผา้ ของที่ระลกึต่างๆ เครื่องเงิน, อญัมณี , ไมแ้กะสลกั
พระพทุธรูป เทวรูปที่ท าดว้ยไมจ้นัทน,์ เครื่องแกะสลกั, เครื่องลงรกัปิดทอง
ต่างๆ, ถว้ยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแกว้ และแจกนัเจียระไนโบราณ, 
นาฬิกาขอ้มือเก่า, ผา้ไหมลายต่างๆ   
 9. นมสัการ พระโกทัตจี KOE HTAT GYI BUDDHA พระพทุธรูปในอิรยิาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สดุในย่างกุง้ สงูถึง 72 ฟตุ 
ค าว่า โก ในภาษาพม่าแปลว่าเกา้ หมายถึงความเจรญิกา้วหนา้ วดัโกทตัจี มีทัง้หมด 9 ชัน้ มงุดว้ยหลงัคา 9 ยอด ทัง้สองขา้ง
ของทางเขา้มีรูปป้ัน กบยกัษ์และง ูตามต านานกลา่วว่า กบยกัษ์กินง ู เชื่อกนัว่าเป็นสญัลกัษณ์ แห่งชยัชนะ สถานที่แห่งนีจ้ึงเป็น
ที่นิยมในการขอพระเรื่องชยัชนะในดา้นต่างๆใหก้บัตวัเอง โดยวิธีการขอพร ท่านสามารถขอพรได1้ขอ้ อธิษฐานแลว้นบั
ลกูประค า 9 รอบ 
 



 มุ่งหนา้สูส่นามบิน มิงกะลาดง  
21.00 น.   ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินนกแอร ์(DD) เที่ยวบินที่  DD4239 
22.55 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF MYANMAR ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท้์องถิ่นท่านละ 1,000 บาท/ต่อท่าน 
2. เด็กอายุเกิน 2 ขวบ เก็บทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  
***ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
✓ค่าน า้หนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรมั / 1 ท่าน 
✓ค่าที่พกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
✓ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าจา้งหวัหนา้ทวัรไ์ทย และไกดท์อ้งถิ่นพม่า 
✓ค่ารถรบั-สง่ตามสถานท่องเที่ยวท่ีระบุตามรายการ 
✓ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบอุยู่ในรายการ 
✓ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรกัษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือตอ้งซือ้ตั๋วเด่ียวทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรมั / 1 ท่าน ตามที่ระบไุว ้ 
ค่าใชจ้่ายสว่นตวั นอกจากรายการที่ระบ ุเช่น มินิบาร ์ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเตอรเ์น็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนกังานเสิรฟ์
ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 
ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนต่างดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆที่พงึใชป้ระกอบส่วนตวั 
ค่ารถรบั-สง่ นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบไุวต้ามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบไุว ้ชดัเจน ส าหรบั ไกดท์อ้งถิ่น+คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากบัผูใ้หญ่**เก็บในอินวอยยอดเต็ม 

 



กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบลุกัษณะหอ้งที่คณุตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (หอ้ง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (หอ้งเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสรมิ) 
หากไม่มีการระบุ ทางบรษิัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได ้   
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจง้การไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจท าใหท้างบรษิัทฯไม่
สามารถเตรียมการใหท้่านไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดินทาง เลื่อนหรือโยกยา้ยวนัเดินทาง ไดห้ลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  
 
เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
1.ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธิ์งดรบัเช็ค ทกุกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะตดัสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชั่นอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหนา้พาสปอรต์ ที่มองเห็นขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ 
4.ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรือตามวนัที่บรษิัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน พรอ้มช าระค่า
ทิปไกด ์คนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน 
 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร ์ 

1. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านไดช้ าระมาแลว้  
2. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจ านวนที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ 
3. แจง้ยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่ีท่านช าระมาแลว้ทกุกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การนัตีค่ามดัจ าที่

พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 
❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 



❖ บรษิัทฯ รบัผูร้ว่มเดินทาง เฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  
❖ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ( บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบหากอายุการใชง้านเหลือนอ้ยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได)้ 
❖บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคมุได ้ 
❖ บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ และจะไม่คืนค่าใชจ้่ายค่าทวัรท์ี่ท่านไดช้ าระ
มาเรียบรอ้ยแลว้ 
❖ เนื่องจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใชจ้่ายไดๆ หากท่านใชบ้รกิารจาก
ทางบรษิัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จดัไว ้ไม่เที่ยวบางรายการ  
❖บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะได ้ตั๋วโดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเลื่อนก าหนดเดินทางไปใชใ้นครัง้อื่นได ้
❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบ ุอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรบัให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนัน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ เพื่อใหทุ้กอย่างเป็นไปดว้ย
ความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนร์ว่มกนัทกุฝ่าย  
❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมดแลว้ 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องท่าน 
 
 


