
     
 

พม่า หรือเมียนมาร์ (Myanmar) ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างช่ืนชมความงามแบบธรรมชาติ
และช่ืนชมศิลปะและวฒันธรรมท่ีงดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสัมผสันานมาแลว้ท่ีเมืองยา่งกุง้ติดอยูใ่นมิติของกาลเวลา 
ท่ีบิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งน้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอร้อน ฝุ่ นผงธุลีดิน และสรรพส าเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูง
ระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ท่ีชาวองักฤษสร้างไว ้บนทอ้งถนนก็มีแต่รถประจ าทาง ท่ีแน่นขนดั แทก็ซ่ีรุ่นคุณปู่ และสามลอ้ ท่ีเก่า
จวนจะพงัมิพงัแหล่ แต่ในช่วงไม่ก่ีปีสุดทา้ยของศตวรรษท่ี 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลิกเปล่ียนโฉมหนา้ไป ตึกรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรม
ถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กบัอาคาร ส านกังานท่ีสูงระฟ้าข้ึนมาแทนท่ี แต่นัน่ไม่ไดท้  าให้เสน่ห์ ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงใน
สายตาของนกัท่องเท่ียว พาหนะท่ีทนัสมยั ช่วยให้เดินทางไดส้ะดวกสบายข้ึนและแมถึ้งว่าจะมีตึกสูงข้ึนแซมอยู่ กบัหมู่
โบราณสถาน แต่วถีิชีวติของผูค้นกลบัเปล่ียนแปลงไปนอ้ยกวา่   
 
 



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ซีร่ีย์เดินทาง Yangon 1 Day Tour 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ไม่มีราคาเด็ก ราคาทารก จ านวน 

4 เม.ย.63 4,884.00 2,900.00 21 
11 เม.ย.63 4,884.00 2,900.00 21 
18 เม.ย.63 4,444.00 2,900.00 21 
25 เม.ย.63 4,444.00 2,900.00 21 

1 พ.ค. 63 (Bus1) 4,998.00 2,900.00 21 
1 พ.ค. 63(Bus 2) 4,998.00 2,900.00 21 

2 พ.ค. 63 4,998.00 2,900.00 21 
3 พ.ค. 63 4,998.00 2,900.00 21 
4 พ.ค. 63 4,998.00 2,900.00 21 

6 พ.ค. 63(Bus 1) 4,998.00 2,900.00 21 
6 พ.ค. 63(Bus 2) 4,998.00 2,900.00 21 

6 มิ.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 
13 มิ.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 
20 มิ.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 
27 มิ.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 

4 ก.ค. 63(Bus1) 4,998.00 2,900.00 21 
4 ก.ค. 63(Bus2) 4,998.00 2,900.00 21 
5 ก.ค. 63(Bus1) 4,884.00 2,900.00 21 
5 ก.ค. 63(Bus2) 4,884.00 2,900.00 21 
6 ก.ค. 63(Bus1) 3,998.00 2,900.00 21 
6 ก.ค. 63(Bus 2) 3,998.00 2,900.00 21 
7 ก.ค. 63(Bus1) 3,998.00 2,900.00 21 
7 ก.ค. 63(Bus2) 3,998.00 2,900.00 21 

11 ก.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 
18 ก.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 
25 ก.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 
8 ส.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 

12 ส.ค. 63(Bus1) 4,444.00 2,900.00 21 
12 ส.ค. 63(Bus2) 4,444.00 2,900.00 21 



 

 

 

22 ส.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 
29 ส.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 
5 ก.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 

12 ก.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 
19 ก.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 
26 ก.ย. 63 3,998.00 2,900.00 21 
3 ต.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 

10 ต.ค. 63 3,998.00 2,900.00 21 
23 ต.ค. 63 4,884.00 2,900.00 21 
24 ต.ค. 63 4,884.00 2,900.00 21 

 

04.15น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ 
  พบเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
06.20น.  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 4230  
07.05น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุง้(เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผา่นพิธีการ

ทางศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง (ก่อนออกเดินทางทาง
มคัคุเทศกจ์ะแจกเทพทนัใจใหแ้ก่ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง)  

  จากน้ันน าท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ต้มย ากุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองช่ือดงัของพม่า บริการ
ดว้ยอาหารต่ิมซ าสไตลพ์ม่า 

 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม เจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มี

ขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกนั ซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ี
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค ์70เมตร  

 
 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง                              (B/L/D) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  แลว้น าท่านกราบนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้
มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน า
ดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล
นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ป
สรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย์
หลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยีสิ่บสามตนั ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค์ บน
ยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดเจดีย ์
ท่านจะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงาน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความ
เป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อน องักฤษกู้
เท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าข้ึนจากแม่น ้าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็นสัญลกัษณ์
แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สม
ความปรารถนา จากนั้นใหท้่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็น
แสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง 
วนัทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ) 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  จากนั้นน าท่านน าท่านไปชมวัดงาทตัจี  เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัเม่ือ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วดั ท่ีมี

ช่ือเสียงของพม่า จากนั้นน าท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ี
น าไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระ
เจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีได้ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี2และได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือออกแบบให้ใตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้าง
โปร่งให้คนเดินเขา้ไปภายในได้โดยอญัเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าให้ผูค้นได้เขา้มากราบไหว้
มองเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนงัใตฐ้านเจดียไ์ดน้ าทองค าและของมีค่าต่างๆท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามา
ถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซ่ึงชาวพม่าให้ความเคารพอยา่ง
มากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือวา่อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา จากนั้นน าท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  

16.00 น. น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าความหลากหลายของ
สินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย
งานฝีมือเช่นผา้ปูโตะ๊ท่ีมีความสวยงามและราคาถูกมากผา้โสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมากจากนั้นขบัรถ
ชมตวัเมืองยา่งกุง้ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  

 
 

                        บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลกัษณ์ 
ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุ้งมังกรสดๆ ทานได้ไม่อั้น ที่ Pan 

Pacific Hotel  
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบิน นกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 4239 
22.45 น. ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) ไม่มีน า้หนักกระเป๋า  
 ค่ารถน าเท่ียวตลอดทริป         
 ค่ารักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท  
 หวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ทอ้งถ่ิน(พูดภาษาไทย) ท่ีมีความช านาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ค่าไกด์ทอ้งถ่ิน 

(กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอ
รับทีส่นามบินย่างกุ้ง  ) 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน * เกบ็พร้อมราคาทวัร์* 
 ค่าวซ่ีาส าหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใชว้ซ่ีา) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

การส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

 ส ารองท่ีนัง่ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 3,000 บาท 

 ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด 10 วนัท าการก่อนออกเดินทาง 
การแจ้งยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลิก ภายใน 20 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 
 การแจง้ยกเลิก ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 การแจง้ยกเลิก ภายใน 10 วนัก่อนออกเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ไดต้ามความเหมาะสมหากมีเหตุจ าเป็น เน่ืองจากการยกเลิกของ

เท่ียวบิน การล่าชา้ของเท่ียวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ยดึถือผลประโยชน์ และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจ
เกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเขา้ประเทศในกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธมิใหผ้า่นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเขา้-ออกนอกเมือง จากเจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
อนัเน่ืองมาจากผูเ้ดินทางมีส่ิงผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลอ่ืนใดก็ตามท่ีทางเจา้หนา้ท่ีไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

- ในยา่งกุง้กรณีมีผูเ้ดินทางตั้งแต่ 8 ท่านข้ึนไปจะมีเมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง บริการ 
- บริการน ้า ผา้เยน็ ตลอดการเดินทาง 



 

 

 

- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 
 
ส่ิงทีค่วรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตวั เช่น เส้ือแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 
เอกสารในการเดินทาง 

พาสปอร์ต ท่ีมีอายเุหลือใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 

 
“ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คอืงานของเรา” 


