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Go Myanmar สดุโดน  

ยา่งกุง้ 1 วนั ไหวพ้ระ สดุคุม้ 

สายการบนินกแอร ์(DD) 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพทุธรปูปางมารวชิยั ทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ ์
สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 
สกัการะวดัพระหนิออ่น 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร 
ไหวพ้ระ 5 วดั เพือ่เป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
ท าบญุเต็มอิม่ บนิเชา้-กลบัดกึ 
 
 
 
 
 
 
 

 เร ิม่เพยีง 3,991.- 
 



 
 
 
 
 
 

 
 GO1RGN-DD01           หนา้ 2 จาก 6        

 

          ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่21 / 27 มถินุายน 2561  3,991.- 

    วนัที ่04 / 05 / 11 / 12 / 18 / 26 กรกฎาคม 2561               3,991.- 
    วนัที ่02  กนัยายน 2561                                                                             3,991.- 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 
 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 

กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระพทุธ

ไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพ
ทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต – วดัพระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

 

✈ O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตั
ย(ีพระนอนตาหวาน) – เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – พระงาทตัย-ี ตลาดส
กอ๊ต – วดัพระหนิออ่น- ดอนเมอืง 

04.00 น. 
พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

 

 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

พระมหาเจดีย์คู่บา้นคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิง่

ศักดิส์ทิธิข์องพม่า) เป็นเจดยีท์องคําทีง่ดงาม 
ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 

109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ 
นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์

เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 1,100 
กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องคําแทต้ี

เป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองคําที่

ใชใ้นการกอ่สรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยี์
แหง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองคําทีเ่ก็บอยู่ใน

ธนาคารชาติอังกฤษเสยีอีก  รอบๆฐานพระ
มหาเจดยี์รายลอ้มดว้ยเจดยี์องค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มีซุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์

ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุธ

เจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า 
ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ที่

แห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลา
โถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายใน

ประดษิฐานพระประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา  

 

 

หลังจากนั้นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์

เจาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนที่
มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของ

ประเทศพมา่  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพ

สิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลาย
ลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่า
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พระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 

ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับ
ศลิปะของไทย 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกัก ิง่+สลดักุง้มงักร) 

 

 

 

นําท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน์ แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ได ้

สรา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะนําไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดา
กองและเจดยีส์าํคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  

นอกจากนียั้งมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิาร

ดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐาน
อยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั ้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก

เคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที่
ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์

วกิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ีหรอื “เทพทนัใจ” ซึง่ชาว

พม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนา
ทนัใจ 

 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพทันใจ 
ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของ

เทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องเทพทันใจ ทา่น

ก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซึง่มพีระพุธรูปองคใ์หญ ่คอืหลวงพ่องาทตัจ ีแปลวา่ 

หลวงพ่อทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิออ่น ทรง

เครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกั
ทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะ

โบง (สมัยมัณฑเลย)์ 

 

 

นําทกุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พมา่ยังคงเป็นอาณานคิมของประเทศ

องักฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทร)์ 

 

 

นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัเจา้ดอจ ีประดษิฐาน "พระหนิออ่น" 
ใหญส่ดุในพมา่ ทีช่าวพมา่เรยีก "หยก" เป็นพระทีส่ลักดว้ยหนิออ่นกอ้น

เดยีวทัง้องคแ์ละมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่ มหีนัก60ตนั สงู37ฟตุ อยูใ่น

หอ้งกระจกแกว้เพือ่เป้นการควบคมุอณุหภมู ิไวเ้พือ่ป้องกนัการเสยีหาย
ของหนิออ่นจากการเปลีย่นแปลงของอากาศ นมัสการรอยพระพุทธบาท

จําลองทีนํ่าหนิ ทีเ่หลอืจากการแกะสลักพระพุทธรูป 
 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
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21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

โปรแกรม : Go Myanmar สดุโดน ยา่งกุง้ 1 วนั ไหวพ้ระสดุคุม้  

   สายการบนินกแอร ์(DD) 

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

ทา่นละ่ 

เด็กทารก   

ทา่นละ่ 

Join Land 

ทา่นละ่ 

21 มถินุายน 2561 3,991 1,000 2,991 

27 มถินุายน 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 สงิหาคม 2561 3,991 1,000 2,991 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1,500 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิเต็มจํานวนคา่ทัวร ์พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากทําการจองแลว้  

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-29 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
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6. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


