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NT409
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ ไหวพ้ระ วัดดงั 1 วัน (DD)
ทัวรพ์ม่า , 1 วัน ,

ทัวรพ์ม่า ย่างกุง้ ไหวพ้ระ วัดดัง 1 วัน (DD)

ขอพรพระมหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดสิทิธิ
ขอพระเทพทนัใจ เทพกระซบิ สกัการะเจดยีโ์บตะทาวน์

นมสัการ พระนอนตาหวาน สกัการะ วดัหงาทตัยี
ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง ตลาดสก๊อต

สกัการะพระหนิออ่น ณ วดัพระหนิออ่น

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - ยา่งกุง้ - เจดยีช์เวดากอง - พระนอนตาหวาน - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ - ตลาดสกอ๊ต -
เขา้ชมชา้งเผอืก - พระหนิออ่น - สนามบนิดอนเมอืง

04.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ประต ู6 ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายบนินกแอร ์(DD)
พรอ้มพบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น

06.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ NOK AIR เทยีวบนิท ีDD4230

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนม่าร์
ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง)

นําทา่นชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า ตังอยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงย่างกุง้
เชอืกันวา่เป็นมหาเจดยีท์บีรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํา นวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด
โดยเฉพาะชนืขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด
ซงึมทัีงผูค้นชาวพม่าและชาวตา่งชาตมิากมายทพีากันเทยีวชมและนมัสการทังกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกลา่วขานกันวา่
ทองคําทใีชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีมจํีานวนมหาศาลกวา่ทองคําทเีก็บอยู่ทธีนาคารชาตอัิงกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์งีดงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก
(สถานทสํีาคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทบีุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน
ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล
นอกจากนรีอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวนัเกดิประดษิฐานทงัแปดทศิรวม 8 องค์
หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้าํพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค



นําทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซงึเป็นพระทมีคีวามสวยงามทสีดุ มขีนตาทงีดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108
ประการและพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทยทปีระดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์เป็นศลิปะพม่าทงีดงามโดยมขีนาดความยาวขององค์
70 เมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! HOTPOT CITY

จากนันเดนิทางสู ่พระเจดยีโ์บตาทาวน ์ซงึเป็นเจดยีท์สีรา้งขนึเพอืรับพระเกศาธาตกุอ่นทนํีาไปบรรจใุน พระเจดยีช์เวดากอง เมอืพระเกศาธาตไุด ้
ถูกอัญเชญิขนึจากเรือ ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้พีระเจดยีโ์บตะตองแหง่นีกอ่น พระเจดยีแ์หง่นีไดถู้ก ทําลายในระหวา่งสงครามโลกครังท ี2
และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขนึมาใหม่ โดยมคีวามแตกตา่งกับพระเจดยีทั์วไปคอื
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ
พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่งๆ
ทมีพีทุธศาสนกิชนชาวพม่านํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้

นําทา่นสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตัโบโบย)ี ซงึชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร
ดว้ยเชอืวา่อธฐิานสงิใดจะสมความปรารถนา

จากนันนําทา่นขา้มฝังไปอกีฟากหนงึของถนน เพอืสกัการะ เทพกระซบิ ซงึมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มยีะ” ตามตํานานกลา่ววา่
นางเป็นธดิาของพญานาค ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี
ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัตซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซงึการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ
หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคนี์กันมากเชน่กันการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้าํนม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เราจะนําทา่นชอ้ปปิง ตลาดสก็อต ซงึเป็นตลาดทใีหญ่ทสีดุของพม่า มสีนิคา้ของทรีะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก
เครืองเงนิ เครืองหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสร่ง

จากนันนําทา่นสู ่วดับารม ีเพอืสกัการะบชูา พระเกศาของของพระพทุธเจา้ ทเีชอืวา่ยังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระธาตนัุน
เมอืนํามาวางบนจานแกว้แลว้จะสามารถเคลอืนไหวได ้อกีทังวัดนียังไดช้อืวา่เป็นทเีก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตไุวม้ากทสีดุดว้ย
ไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ

เมอืเราไหวพ้ระอมิบญุแลว้ นําทา่นสู ่ปางชา้งเผอืก (Royal White Elephant Garden) ซงึเป็นสถานทเีลยีงดชูา้งจะมชีา้งเผอืก
ซงึถอืวา่เป็นสตัวม์งคลและแสดงถงึบญุบารมขีองผูค้รองนครนัน  ๆและชา้งเป็นสตัวค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวไทยและชาวพม่า
ทหีาชมไดย้ากในปัจจบัุนนี โดยปางชา้งเผอืกแหง่นีมชีา้งเผอืกอยู่ 3 เชอืก ตามความเชอืของคนสมัยกอ่นเชอืวา่
ขนหางของชา้งเผอืกถอืวา่เป็นเครืองรางของขลังชนดิหนงึ ทสีามารถป้องกันคณุไสย เสนียดจัญไร แกผู่ท้คีรอบครองได ้
จงึนยิมนํามาทําเป็นเครืองประดับ เชน่ แหวน กําไรขอ้มอื เพอืใสไ่วต้ดิตัว

จากนันนําทา่นชม วดัพระหนิออ่น ใหท้า่นนมัสการ พระหนิอ่อน องคท์ใีหญ่ทสีดุในประเทศพม่า

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ในสนามบนิ***

21.00 น.
ออกเดนิทางจาก กรุงยา่งกุง้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ NOK AIR ดว้ยเทยีวบนิท ีDD4239

22.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 11:50 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ไป-กลบั ชันประหยัด กรงุเทพฯ - ยา่งกุง้ - กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ NOK AIR (DD)

• คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหารและเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• อตัราคา่เขา้ชมสถานททีรีะบุไวใ้นรายการ

• ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณที  ีเสยีชวีติเนอืงจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภยัอายตุ่าํกวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณ ีผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเท่านัน**)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า 20 กก. ตอ่ 1 ใบ

• คา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทไีมร่ะบุไวใ้นรายการ

• ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 1,500 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น
(ชําระทสีนามบนิกอ่นเดนิทาง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอนื ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่ทําวซีา่ในกรณเีรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง และกรณุาชําระเงนิเตม็จํานวนพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน
หลงัจากทําการจองแลว้ (เนอืงจากเป็นโปรแกรมโปรโมชัน)

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเกบ็เงนิทังหมด

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ



ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและพมา่

• สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทไีมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรอืงเอกสาร (VISA) หรอื
การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่บัผดิชอบในกรณ ีท  ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ

• ขอสงวนสทิธ ิจาํนวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขนึไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จาํนวนผูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง
แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถนิ ทพีูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทสีนามบนิพมา่ และ
จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการเดนิทางทปีระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต่าํกวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊นนั
แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณนีบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 7 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ **กรณี
ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม**

• ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทเีกยีวขอ้งกบัวันเดนิทางทที่านไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษัิทฯ
กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นท่าอากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิาํนักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วัน ซงึจะมผีลบังคบัใชต้งัแต ่วันท  ี11 สงิหาคม 2558
ทังนหีากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกี ทา่นละ 1,000 บาท
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