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วันเดินทาง และ อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคาต่อท่าน / ไม่มีราคาเด็ก 

23 พ.ค. 62 3,990 บาท 

30 พ.ค. 62 3,990 บาท 

20 มิ.ย. 62 3,990 บาท 

11 ก.ค. 62 3,990 บาท 

25 ก.ค. 62 3,990 บาท 

08 ส.ค. 62 3,990 บาท 

22 ส.ค. 62 3,990 บาท 

26 ก.ย. 62 3,990 บาท 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
รายละเอียดการเดินทาง 
 
 
 
04.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6  

เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (NOK AIR) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
06.20 น. ออกเดินทางสู ่ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD4230 

โปรแกรม ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-

พระพุทธรูปเจา๊ทตัจ-ีพระพุทธรูปหงาทตัจ-ีวดับารมี-พระหินอ่อน-สนามบิน 
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07.05 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง น าท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่น
ท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง)  
น าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมือง
ย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน  าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหา
เจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2 ,000 

ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน  าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดา
ด้วยเพชรพลอยอัญมณีล  าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเว
ดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จ านวนมาก บริเวณทางขึ นทั งสี่ทิศจะมี
วิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั งหลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการ
กราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศก
โรคภัยทั งมวล บ้างนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ 
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จากนั นให้ท่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน  าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานท่ีส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ 
ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพร
จากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี รอบองค์เจดีย์
ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน  าพระ
ประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา 
หนูหาง
ยาว 

หนูหางสั้น พญานาค 

น าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8
รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง
พบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700
องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายใน

เจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์  
น าท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ 
"นัต" หรือวิญญาณเทพผู้คุ้มครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจัดว่าเป็น "นัต" 
นั น มักจะเป็นคนท่ีเคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงท่ี
เรียกว่า ตายโหง ท าให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คน
เบื องหลัง ท าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ ์เช่น พระเจดีย์องค์ส าคัญ 
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วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็
ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ 
จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้  
ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
น าท่านข้ามฝัง่ถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า  “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นาง
เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื อสัตว์จนเมื่อ
สิ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง 
จากนั นน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง น าท่านสู่ ตลาดสก๊อต ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต 
เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ นโดยชาวสก๊อตในสมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น
ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งนี มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน 
ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื อผ้าส าเร็จรูป 
แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื อสิ นค้าหรืออัญมณี ท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั ง 
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เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์ และ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์) น าท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบ
ฉบับศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหิน
อ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลัก
ทั งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
(สมัยมัณฑเลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก 
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่
ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้
โครงเหล็กกั นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 
ชั น สร้างขึ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็น
พระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดใน
พม่า ด้วยพระพักตร์ ท่ี งดงามเปื้ อนยิ ม 
ด วงต าท าจ ากลู ก แ ก้ ว ท่ี สั่ ง ผ ลิ ต จ าก
ต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขน
ตาหนายาวท าให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียก
พระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาท
ล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั งจีวรยังมี
ลักษณะพริ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว  ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงาม
ทรงคุณค่า จากนั นน าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ท่ีเช่ือ
ว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนั นเมื่อน ามาวางบนจานแก้วจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั ง
วัดนี ยังได้ถือว่าเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุไว้มากท่ีสุดด้วย อาทิเช่น 
พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ น าท่านนมัสการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินอ่อนทั ง
ก้อนท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนก้อน
ใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระ
หัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกขึ นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรู
และประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้องกระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิเนื่องจากหินอ่อนเมื่อ
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โดนความร้อนอาจท าให้เกิดรอยร้าวได้ ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ
สู่ประเทศไทย  

21.00 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239  
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการเดินทาง 

****************************************************** 
 
 
 
 

อัตรานี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน นกแอร์ (DD) 
✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไว้ในรายการ 
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบุไว้ในรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัย
อายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) 
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั น**) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ / คนขับรถ 1,500 บาท/ผู้เดินทาง 1 ท่าน  

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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(ช้าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

▪ รายการทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ช้าระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ท้าการจอง มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง ณ วันนั น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ 
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท า
เร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั ง ทั งนี  อาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั งหมด หรือ บางส่วน เพราะ 
จะขึ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ  การจลาจล 
ต่างๆ  

▪ เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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▪ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
และพม่า 

▪ ส าหรับ ผู้โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้
เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะ
มี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอด
การเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางใน
กรุ๊ปนั้น 

 
ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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