
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11592 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 

 เท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบิน  Air Asia (FD)   
ไฟลท์สวย (บินเชา้ ถึงพม่า 08.15 น.  ขากลบัออกจากพม่า 21.40 น. มีเวลาเท่ียวแบบเต็มๆ) 

 ไหวพ้ระขอพร เสริมบารมีแกปี้ชง พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
 นมสัการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี พระพุทธรูปนอนท่ีสวยงามในแบบของมอญ   

พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจี   
 ขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซิบ 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตลาดสก๊อต 
 เมนูพเิศษ !  เป็ดปักกิง่ + สลัดกุ้งมังกร 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

 
 

เดือนกมุภำพนัธ์ 62 

 
12 ก.พ. 62 

 3,699.-  / ค่ำทิป 1,500 บำท 

 
26 ก.พ. 62 

 4,999.- 
 

เดือนมีนำคม 62 
 
5 มี.ค. 62 

 4,999.- 
 
 
                       กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง – พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง – พระพทุธไสยำสน์เจำทตัย ีหรือ 
                       พระนอนตำหวำน – พระพทุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทตัจ ี– นัตโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ –  
                       กรุงเทพฯ 

   05.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย  ประตู 2-3  
โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

   07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน  FD251 
   08.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง (เวลำพม่ำช้ำกว่ำประเทศไทย 30 นำท)ี  

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย และรับกระเป๋า 
น ำท่ำนเดินทำงสักกำระ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า 
เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด 
ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

 

 

โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแทตี้เป็นแผ่นปิดองค์เจดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าท่ีใช้ในการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูส่ีด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์
ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
จ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้ง
ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้ งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆ ท่ีเรียกวา่ พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธาน
ส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร      (พเิศษ  เมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร)                 
 จำกน้ันน ำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำน (Chaut Htet Gyi Pagoda) 

นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ี
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 จำกน้ันสักกำระ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี (Nga Htet Gyi Pagoda) หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 
ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วน
เคร่ืองประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง  น ำท่ำนขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ (Bothahtaung 
Pagoda) เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ(นตัโบโบยี)เพื่อขอส่ิง
ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะ 
นตัโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าดก็ได ้(แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนตัโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไวน้ า
ท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าววา่ 
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือ
ส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบ
เบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้ น ำท่ำนเที่ยวชม  ตลำดโบโจ๊ก อองซำน (BogyokeAung San) หรือตลำดสก๊อต 
(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ 
เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ี
มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทา
นาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้ง
แสดงใหศุ้ลกากรตรวจ)  

 หมำยเหตุ : ตลำดสก๊อตจะปิดทุกวนัจันทน์ 



 

 
 

 

 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถึงสนำมบินเม็งกำลำดง เมืองย่ำงกุ้ง 
21.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่ FD258 
23.30 น.  ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 
*** หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน, กำรจรำจร 

และวนัหยุดช่วงเทศกำล เป็นต้น  ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้ำเป็นส ำคัญ *** 
 

หมำยเหตุ สำยกำรบินแอร์เอเชียมบีริกำรลอ็กทีน่ั่งและ Hot Seat บริกำรส ำหรับลูกค้ำทีม่คีวำมประสงค์ต้องกำรนั่งแถวหน้ำและนั่ง
ตดิกนัหรือเลือกทีน่ัง่ได้ เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Randomไม่สำมำรถลอ็กทีน่ั่งได้ ทีน่ั่งอำจจะ

ไม่ได้นั่งตดิกนัในคณะ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขสำยกำรบิน   
 * ในกรณีต้องกำรลอ็กทีน่ั่งไปกลบัค่ำใช้จ่ำยในกำรลอ็กทีน่ั่งไปกลบั 200 บำท/ท่ำน/เทีย่ว 

 * ต้องกำรลอ็คทีน่ั่งแถวหน้ำ Hot Seat  

 แถวที ่1    ค่ำบริกำรลอ็กทีน่ั่ง ขำละ 500 บำท/เทีย่ว/ท่ำน ไปกลบั 1,000 บำท/ท่ำน 
 แถวที ่2-5  ค่ำบริกำรลอ็กทีน่ัง่ ขำละ 400 บำท/เทีย่ว/ท่ำน ไปกลบั 800 บำท/ท่ำน 
 แถวที ่6-8  ค่ำบริกำรลอ็กทีน่ัง่ ขำละ 200 บำท/เทีย่ว/ท่ำน ไปกลบั 400 บำท/ท่ำน 

** กรุณำแจ้งพนักงำนขำยทุกคร้ังก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

รำคำทวัร์รวม รำคำทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดนิทำงได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

– การชดเชยอุบัติ เหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ที่บริษทัได้ท ำไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
      ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่าน
ต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง
ต่างหาก) 

2. ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท่ำนละ 800 บำทตลอดทริป  
ต่อ 1 ท่ำน 

3. ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท่ำนละ 1,500 บำทตลอดทริป  
ต่อ 1 ท่ำน 
( ส ำหรับโปรแกรมวนัที่ 12 ก.พ.62 รำคำโปร 3,699 บำท 

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนำมบริษทั หรือต้องกำรใบก ำกบัภำษ)ี 

   4.  น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน Air Asia  
   5.  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต 
        ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคน 
         ต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุด 
         บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ 
         ทางบริษัทฯจะเป็นผู ้ด  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย 
          ค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ 
          หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะ 
          ยื่นวีซ่า) 
  6.    ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็น 
         ผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หรือ ช ำระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทาง

ท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมำยเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น  


