
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
08.00 น.       คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ N 01-04 สายการบิน Myanmar Airways 

        เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเกีย่วกบัเอกสารเดินทางให้แก่ทุกท่าน 
10.40 น.        ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบิน Myanmar Airways International เท่ียวบินท่ี 8M 336 

11.25 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาท้องถิ่นทีพ่ม่าช้ากว่าประเทศไทย   คร่ึงช่ัวโมง)                                                                                                                                           
กลางวนั          บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 

หลงัอาหารน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทตัจี หรือ พระตาหวาน  ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงาม  อีกองค ์

วนัแรก        กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง                                                                                   (-/L/D) 

d) 

 

  จุดเด่นโปรแกรม 

 ขอพรพระนอนตาหวาน 

 สักการะเจดีย์ชเวดากอง 

 สักการะเทพทนัใจ 

 ชมเจดีย์โบตาทาวน์ 

 ชอ็ปป้ิงที่ตลาดสก๊อต 

 โดยสายการบนิเมียรม่า แอรเวย์ 

 
     
 



หน่ึงของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร มีพระพกัตแ์ละขนตาท่ีงดงาม มีดวงตาท่ีสดใสเป็นประการท่ีท าจากแกว้ท่ีสั่ง
พิเศษมาจากต่างประเทศ โดยช่างท่ีมีฝีมือท่ีสุดของพม่า  รวมถึงพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาท
ซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจ าปีเกดิปี 
มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ ภายใน
องคพ์ระ มหาเจดียไ์ดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 
544 เมด็ ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2317 เม็ด  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยูน่ ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม 
โดยช่าง ชาวพม่า จะใชท้องค าแทตี้เป็นแผน่ปิดไวร้อบ องคเ์จดีย ์วา่กนัวา่ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และซ่อมแซม
พระมหาเจดียแ์ห่งน้ี   มากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก บริเวณรอบๆฐานพระมหา
เจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์มีซุ้มประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองค์พระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและ
พลอยมากมาย   ด้วยแรงศรัทธาจึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตินิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้ง
กลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย(การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะน าให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค ่า 
เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามทีไ่ฟส่องตอนกลางคืนด้วย) 

          
ค ่า         บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) 
ทีพ่กั          TRYP HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่3) 

จากนั้นน าท่านเดินทางนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียท์หาร 1,000 นาย โดยบญัชาของ 
พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริยม์อญ ไดท้รงบญัชาใหส้ร้างเจดียโ์บตะทาวน์ ข้ึนเพื่อเก็บพระเกศาธาตุ1 เส้น ท่ีนายวานิช 
 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

 วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร       พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตวส์ัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

วนัทีส่อง               สักการะเทพทนัใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ                                             (B/L/-) 



 
 
 
สองพี่นอ้งไดอ้ญัเชิญมาข้ึนฝ่ัง ณ บริเวณน้ี และอีก 1เส้นนั้นๆไดอ้ญัเชิญไวย้งัเจดียช์เวดากอง เจดียโ์บตะทาวน์ จึง
เป็นท่ีบูชาสถานส าคญัของชาวมอญและชาวพม่าสืบต่อกนัมา บริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐาน
ในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวติัว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตั
ตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์และดา้นซ้ายมือของเจดียโ์บตะ
ทาวน์ เป็นท่ีตั้งของ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือว่าเม่ือ
อธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอส่ิงท่ีตนปรารถนา ตาม
ความเช่ือคือ นิยมน าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะเทพทนัใจเพื่อแสดง
ความนบัถือ หากสมหวงัดัง่ท่ีขอแลว้จะนิยมกลบัมาถวายส่ิงของตามท่ีไดก้ล่าวขอเอาไว ้  ส่วนใหญ่แลว้ท่านท่ีมี
โอกาศไดม้าขอพรมกัจะสมปราถนา จึงท าใหมี้ผูค้นจ านวนมากมาขอพรท่ีน่ี   

กลางวนั          บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองท่ีตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” ซึ่งสร้างเม่ือครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศองักฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลกั 

พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไข่มกุ และหยกพม่าไดเ้วลาอนัสมควร
เดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง  

16.30 น.        ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ Myanmar Airways International  เท่ียวบินท่ี  8M 331 
18.15 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2 ท่านขึน้ไป 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า  
12 ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

เมษายน 
7-8/21-22/28-29 

8,900 8,900 8,900 2,000 

พฤษภาคม  
5-6/12-13/19-20/26-27 

8,900 8,900 8,900 2,000 



เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ถา้หากวา่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษทัฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
การจองทวัร์และการช าระเงิน   

1. ทางบริษทัฯ ขอเก็บเงินเตม็จ านวนท่านละ 5,000 บาท/ท่าน ส าหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่สายการบิน อายุเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 6 เดือน โดยมีหน้าว่าง

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
การจองทวัร์จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเม่ือ มีหลกัฐานการจองทวัร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่าทวัร์ เท่าน้ัน  

 

อตัราค่าบริการรวม อตัราค่าบริการไม่รวม 

-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั   กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ -ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุไวใ้นรายการ 

- ค่าโรงแรมพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน - ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว   
- ค่าพาหนะตามท่ีระบุไวใ้นรายการ - ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ  

  วนัละ 200 บาท/ท่าน 
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง  
  (วงเงิน เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการ 

- ค่าบริการวซ่ีาพม่า 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว   - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 



เง่ือนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน ไม่
วา่จะในกรณีไดก็ตาม  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  
 
 คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านออกเดนิทางไม่มีหวัหน้าทัวร์  

ผู้เดนิทางจ านวน15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางมี 

หวัหน้าทวัร์ไทยร่วมเดนิทางไปด้วย 


