
 

HASHTAG MYANMAR 1 DAY [FD]  

 

เทีย่วครบไฮไลท ์

·เทีย่วบนิตรง กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบนิ  Air Asia (FD)   

·ไหวพ้ระขอพร เสรมิบารมแีกปี้ชง พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

· นมสัการพระพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีพระพุทธรปูนอนทีส่วยงามในแบบของมอญ  

พระพุทธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ี 

·ขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซบิ 

·ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดสกอ๊ต 

·เมนูพเิศษ !  เป็ดปกักิง่ + สลดักุง้มงักร 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  
กรงุเทพฯ – กรงุยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง – พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี
หรอื พระนอนตาหวาน – พระพุทธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ี– นตัโบโบยหีรอื
พระเทพทนัใจ – กรงุเทพฯ 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

25 - 25 Jul 2019  3,399  4,499 4,499 2,500 0 

15 - 15 Aug 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

29 - 29 Aug 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

05 - 05 Sep 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

26 - 26 Sep 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

03 - 03 Oct 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

24 - 24 Oct 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 
กรงุเทพฯ – กรงุยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง – พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี
หรอื พระนอนตาหวาน – พระพุทธรปูองคใ์หญ ่หลวงพอ่หงาทตัจ ี– นตัโบโบยี
หรอืพระเทพทนัใจ – กรุงเทพฯ 

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

โดยสายการบนิ  Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.30  ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเทีย่วบนิ  FD251 

08.15  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ (เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย และรับกระเป๋า 

 

  

น าท่านเดนิทางสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็น
เจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับ



 

ดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมี
ทองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้เีป็น
แผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัว่าทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยี์
แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐาน
พระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองค์
พระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุ
เสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยี และ
ยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิา
กันสักการะทั ้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที่ท าเป็นศาลาโถงครอบ
ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายใน
ประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ  เมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุง้มังกร) 

 น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูป
นอนทีม่คีวามยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาที่
งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ จากนัน้สกัการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวง
พอ่หงาทัตจ ีหลวงพอ่ทีส่งูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิ
ออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลงัจะเป็นไม ้
สักแกะสลักทั ้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง  น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้
ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทยวธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ(นัตโบโบย)ีเพือ่ขอ
สิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย
หรอืผลไมอ้ื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า 
บาทหรอืจ๊าดก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่

มอืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็
เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบยแีคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไวน้ า
ทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะเทพกระซบิซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”
ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบ
ไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้ น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung 
San)หรอื ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวส
ก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง 
สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่ง
มอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทา
นาคา เป็นตน้  (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ 
เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)  หมายเหต ุ: ตลาดสกอ๊ตจะปิดทกุวันจันทน ์

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

19.25  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD258 

21.15  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 



 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
,              สายการบนิ, การจราจร และวันหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้  ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นส าคญั 

*** 

  

หมายเหต ุ              

สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทีน่ ัง่และ Hot Seat บรกิารส าหรบัลูกคา้ทีม่คีวามประสงค์
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 ัง้กอ่นท าการจองคะ่ 

  

ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป–กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป–กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวัน
เดนิทางได)้ 

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4. คา่รถรับ–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

5. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

–  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 



 

–  คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,500 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอื
ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

4. น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

5. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท หรอื ช าระทัง้หมด 

2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

  

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

  



 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

 


