
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 
• เท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน  Air Asia (FD)   

ไฟล์ทสวย (บินเช้า ถึงพม่า 08.15 น.  ขากลับออกจากพม่า 21.40 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ) 
• ไหว้พระขอพร เสริมบารมีแก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

• นมัสการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระพุทธรูปนอนท่ีสวยงามในแบบของมอญ   
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี   

• ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ 

• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต 

• เมนูพิเศษ !  เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

 
เดือนมกรำคม 62 

23 ม.ค. 62  
4,999.- 

 
เดือนกุมภำพันธ์ 62 

12 ก.พ. / 26 ก.พ. 62  
4,999.- 

 
เดือนมีนำคม 62 

5 มี.ค. 62  
4,999.- 

 
 
                       กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง – พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง – พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ 
                       พระนอนตำหวำน – พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี – นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ –  
                       กรุงเทพฯ 

   05.00 น. พร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย  ประตู 2-
3  

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
   07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน  FD251 
   08.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง (เวลำพม่ำช้ำกว่ำประเทศไทย 30 นำที)  

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย และรับกระเป๋า 
น ำท่ำนเดินทำงสักกำระ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 
เป็นเจดีย์ทองค าที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด 
ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น้ าหนักถึง 1 ,100 กิโลกรัม 
โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค าที่ใ ช้ในการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์
ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้ง
ผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธาน
ส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 



 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร      (พิเศษ  เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)                 
 จำกนั้นน ำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำน (Chaut Htet Gyi Pagoda) 

นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 จำกนั้นสักกำระ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี (Nga Htet Gyi Pagoda) หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 
ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วน
เครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง  น ำท่ำนขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ (Bothahtaung 
Pagoda) เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใด
แล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบ
โบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าดก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเรา
เป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็
เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้น าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟาก
หนึ่งของถนนเพ่ือสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิ น ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้   
น ำท่ำนเที่ยวชม  ตลำดโบโจ๊ก อองซำน (BogyokeAung San) หรือตลำดสก๊อต (Scot Market) เป็น
ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคาร
เรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่าง
มอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื้อ
สิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  

 หมำยเหตุ : ตลำดสก๊อตจะปิดทุกวันจันทน์ 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถึงสนำมบินเม็งกำลำดง เมืองย่ำงกุ้ง 
21.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD258 
23.30 น.  ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************************* 
*** หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน, 

กำรจรำจร และวันหยุดช่วงเทศกำล เป็นต้น  ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้ำเป็นส ำคัญ *** 
 
 
 



 

 

หมำยเหตุ สำยกำรบินแอร์เอเชียมีบริกำรล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริกำรส ำหรับลูกค้ำที่มีควำมประสงค์ต้องกำรนั่ง
แถวหน้ำและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได้ เนื่องจำกตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่
สำมำรถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอำจจะไม่ได้นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขสำยกำรบิน   

 * ในกรณีต้องกำรล็อกที่นั่งไปกลับค่ำใช้จ่ำยในกำรล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บำท/ท่ำน/เที่ยว 
 * ต้องกำรล็อคที่นั่งแถวหน้ำ Hot Seat  
 แถวที่ 1    ค่ำบริกำรล็อกที่นั่ง ขำละ 500 บำท/เที่ยว/ท่ำน ไปกลับ 1,000 บำท/ท่ำน 
 แถวที่ 2-5  ค่ำบริกำรล็อกที่นั่ง ขำละ 400 บำท/เที่ยว/ท่ำน ไปกลับ 800 บำท/ท่ำน 
 แถวที่ 6-8  ค่ำบริกำรล็อกที่นั่ง ขำละ 200 บำท/เที่ยว/ท่ำน ไปกลับ 400 บำท/ท่ำน 

** กรุณำแจ้งพนักงำนขำยทุกครั้งก่อนท ำกำรจองค่ะ 

 
 

รำคำทัวร์รวม รำคำทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  

– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000
บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ท่ีบริษัทได้ท ำไว้ ) 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง,  
      ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิม
เองต่างหาก) 

2. ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท่ำนละ 800 บำทตลอดทริป ต่อ 
1 ท่ำน 

3. ค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท หรือต้องกำร
ใบก ำกับภำษี) 

   4.  น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน Air Asia  
   5.  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่
พาสปอร์ต 
        ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตัวคน 
         ต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)
สมุด 
         บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 
รูป แล้ว 
         ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย 
          ค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 



 

 

เจ้าของ 
          หนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะ 
          ยื่นวีซ่า) 
  6.    ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็น 
         ผู้ช าระด้วยตนเอง) 

 
เงื่อนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หรือ ช ำระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิก

การเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้

เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 
หมำยเหตุ 

– กรุณาส่งแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วยทาง โทรสำร 02–694–0175, 02–692–
5202 
– ส่งส าเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 
 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่าน
งดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จ านวนผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่านั้น 



 

 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว 
ตามท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น  


