
 

  

 

เทีย่วครบไฮไลท ์
·เทีย่วบนิตรง กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบนิ  Air Asia (FD)   
ไฟลท์สวย (บนิเชา้ ถงึพมา่ 08.15 น.  ขากลบัออกจากพมา่ 21.40 น. มเีวลาเทีย่วแบบเต็มๆ) 
·ไหวพ้ระขอพร เสรมิบารมแีกปี้ชง พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
·นมสัการพระพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีพระพุทธรปูนอนทีส่วยงามในแบบของมอญ  
พระพุทธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ี 
·ขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซบิ 
·ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดสกอ๊ต 
·เมนูพเิศษ !  เป็ดปกักิง่ + สลดักุง้มงักร 
 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

23 - 23 Jan 2019  3,699  3,699 3,699 2,500 0 

12 - 12 Feb 2019  4,999  4,999 4,999 2,500 0 

26 - 26 Feb 2019  4,999  4,999 4,999 2,500 0 

05 - 05 Mar 2019  4,999  4,999 4,999 2,500 0 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรุงเทพฯ - กรุงยา่งกุง้ - พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี
หรอื พระนอนตาหวาน - พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจ ี-  นตัโบโบยี
หรอืพระเทพทนัใจ -  กรงุเทพฯ 

05.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคาทเ์ตอร ์1-2 สาย
การบนิแอรเ์อเชยี  ประต ู2-3 

โดยสายการบนิ Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
07.30  ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเทีย่วบนิ FD251 
08.15  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี 

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย และรับกระเป๋า 

 

นําท่านเดนิทางสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็น
เจดยีท์องคําทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับ
ดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นิล และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมี
ทองคําโอบหุม้อยูน้ํ่าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่น
ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้
มากมายมหาศาลกว่าทองคําทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี รอบๆฐานพระมหา
เจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มีซุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหา
เจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศา
ธาตขุองพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 
มหาบชูาสถานสูงสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากันสักการะทัง้
กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระ
ประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 



 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ  เมนูเป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร) 

  
นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูป
นอนทีม่คีวามยาว 55ฟุต สงู 16ฟุตซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาที่
งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ  
จากนัน้สกัการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อหงาทัตจ ีหลวงพ่อทีส่งูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็น
พระพุทธรูปปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็น
โลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด และสลักเป็นลวดลาย
ตา่งๆจําลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง  
นําท่านขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย
วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ(นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ให ้
เอาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบยจีะ
ชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจ๊าดก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาท
ดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยแีค่นี้
ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไวนํ้าทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะ
เทพกระซบิซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามตํานานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่
เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไป
กลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไป
กระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กันการบูชา
เทพกระซบิ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้  
นําท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสก๊อต(Scot 
Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิม
ของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแหง่นี้มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ที่มีศ ิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้ส ิน้
คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงให ้
ศลุกากรตรวจ)  หมายเหต ุ: ตลาดสกอ๊ตจะปิดทกุวันจันทน ์

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 
21.40  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD258 
23.30  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมอืง,
สายการบนิ, การจราจร และวันหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้  ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นสาํคญั *** 

หมายเหต ุ              

สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทีน่ ัง่และ Hot Seat บรกิารสําหรบัลูกคา้ทีม่คีวามประสงค์
ตอ้งการน ัง่แถวหนา้และน ัง่ตดิกนัหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊

ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนัในคณะ ซึง่เป็นไปตาม
เงือ่นไขสายการบนิ  

* ในกรณีตอ้งการล็อกทีน่ ัง่ไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทีน่ ัง่ไปกลบั 200 บาท/ทา่น/เทีย่ว 

* ตอ้งการล็อคทีน่ ัง่แถวหนา้ Hot Seat 

 



 
แถวที ่1    คา่บรกิารล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 1,000 บาท/ทา่น 
แถวที ่2-5  คา่บรกิารล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ทา่น 
แถวที ่6-8  คา่บรกิารล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ทา่น 

** กรณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นทําการจองคะ่ 
ราคาทวัรร์วม 
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบนิไป–กลับตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ ไป–กลับพรอ้มคณะ (ไม่สามารถเลือ่นวัน
เดนิทางได)้ 
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่รถรับ–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
5. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
–  การชดเชยอุบัตเิหตุส่วนบุคคลกรณีเสยีชวีติสูญเสยีอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 
–  คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตไุม่เกนิ 500,000 บาท(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้า
ไว ้) 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 800 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 
3. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอื
ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 
4. น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ แอรเ์อเชยี 
5. คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนินการยืน่วซีา่ใหท้่านโดยจ่ายค่าบรกิาร
ตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 
6. คา่ธรรมเนียมวซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 
เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 3,000 บาท หรอื ชาํระทัง้หมด 
2. สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 
3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 
  
การยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 
  
 
 

 



 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 
2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 
5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ เชน่ ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
7. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  
 

 


	เที่ยวครบไฮไลท์
	อัตราค่าบริการ
	รายละเอียดทัวร์
	หมายเหตุ


