
      
 
 
 

 

Go Myanmar สุดโดน  

ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม 

สายการบินนกแอร์ (DD) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพม่า)  
ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ที่ เจดีย์โบตาทาวน ์
ขอพรหลวงพอ่งาทัตยี พระพุทธรปูปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ 
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 
สักการะวัดพระหินอ่อน 
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 
อ่ิมอร่อยกับอาหารเลศิรส เปด็ปักก่ิง+สลดักุ้งมังกร 
ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 
ทําบุญเต็มอ่ิม บินเชา้-กลับดึก 
 
 
 
 
 
 

 เร ิม่เพยีง 3,991.-  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

          กําหนดการเดินทาง  

วันที่ 21 / 27 / 28  มิถุนายน 2561  3,991.- 

    วันที่ 04 / 05 / 11 / 12 / 18 / 26 กรกฎาคม 2561               3,991.- 
    วันที่ 02  กันยายน 2561                                                                             3,991.- 
 
      เสน้ทางการเดินทาง 
 

กรุงเทพ เช้า เที่ยง ค่ํา  

1. 

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธ
ไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพ
ทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – วัดพระหนิอ่อน- ดอนเมือง 
 

✈ O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1:  
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี(พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบ
ตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – วัดพระหนิอ่อน- ดอนเมือง 

04.00 น. 
พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

07.15 น. 
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
(เวลาท้องถ่ินที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
 

 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) เป็น
เจดีย์ทองคําที่งดงาม ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม 
นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองคําโอบหุ้มอยู่นํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า 
จะใช้ทองคําแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคํา
ที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมากมาย
มหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  
รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อย
องค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย



 
 
 
 
 
 

 
 

 

เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็น
พระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆ ที่
เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา  
 

 

หลังจากน้ันนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (พระนอน
ตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวย
ที่สุดของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง 
อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้าง
ละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับ
ศิลปะของไทย 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักก่ิง+สลัดกุ้งมังกร) 

 

 

 

นําท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้
และทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเข้าไปใน
เจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระ
พุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวัติว่า
เคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้าย
ไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมา
ในปี 2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้าน
ซ้ายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไป
กราบไหว้บูชา ด้วยที่เช่ือว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ 
วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้
อ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ให้ท่านนํา
เงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก



 
 
 
 
 
 

 
 

 

กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับน้ิวช้ีของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอ
ไว้ 
นําท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามตํานานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา 
จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอ่ืนได้ยิน 
และนํานํ้านมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจ ีแปลว่า 
หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ช้ัน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรง
เครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สัก
แกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ือง
สมัยยะตะนะโบง (สมัยมณัฑเลย์) 
 

 

นําทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้
หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผ้าปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และ
เทศกาลวันสงกรานต์) 
 

 

นําท่านชม วัดพระหนิอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี ประดิษฐาน "พระหิน
อ่อน" ใหญ่สุดในพม่า ที่ชาวพม่าเรียก "หยก" เป็นพระที่สลกัด้วยหิน
อ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีหนัก60ตัน สูง37
ฟุต อยู่ในห้องกระจกแก้วเพ่ือเป้นการควบคุมอุณหภูมิ ไว้เพ่ือป้องกัน
การเสียหายของหินอ่อนจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ นมัสการรอย
พระพุทธบาทจําลองที่นําหิน ที่เหลือจากการแกะสลักพระพุทธรูป 
 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  

และเหตสุดวิสยัต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเปน็สาํคัญ*** 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศ

ยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 

สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติอีก 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกทา่นละ 1,000 บาท** 

โปรแกรม : Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระสุดคุ้ม  

   สายการบินนกแอร์ (DD) 

  
 อัตราค่าบริการ                                                                                      

 
กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก 

ท่านล่ะ 

เด็กทารก   

ท่านล่ะ 

Join Land 

ท่านล่ะ 

21 มิถุนายน 2561 3,991 1,000 2,991 

27 มิถุนายน 2561  3,991 1,000 2,991 

28 มิถุนายน 2561  3,991 1,000 2,991 

04 กรกฎาคม 2561  3,991 1,000 2,991 

05 กรกฎาคม 2561 3,991 1,000 2,991 

11 กรกฎาคม 2561 3,991 1,000 2,991 

12 กรกฎาคม 2561  3,991 1,000 2,991 

18 กรกฎาคม 2561  3,991 1,000 2,991 

26 กรกฎาคม 2561 3,991 1,000 2,991 

02 สิงหาคม 2561 3,991 1,000 2,991 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 

วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า  

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกดท์้องถ่ินและคนขับรถทา่นละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ** 

 
อัตราคา่บริการนี้รวม  

 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน)  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ

ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  

 - เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่านํ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว

, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,500 บาท/ท่าน ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์ตามท่ีท่านประทับใจ 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

 

   เงื่อนไขการจอง  

 

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินเต็มจํานวนค่าทัวร์ พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากทําการจองแล้ว  

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-29 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

3. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมกีารยกเลิกการเดินทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่

บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง

นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได้คือ คา่ธรรม 

เนียมในการมดัจําต๋ัว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

6. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่าย

บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม 

ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทั้งหมด 

 


