
 

 

รหัสทัวร 1900078 
ทัวรพมา วันเดียว (FD) 
พระมหาเจดียชเวดากอง   พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี   หลวงพอหงาทัตจี    
พระเทพทันใจ 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – กรุงยางกุง – พระมหาเจดียชเวดากอง – พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี 
หรือ พระนอนตาหวาน – พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี – นัตโบโบยีหรือ
พระเทพทันใจ – กรุงเทพฯ 

05.00  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอร 1-2 สายการบิน
แอรเอเชีย  ประตู 2-3 
โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.30  ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน  FD251 

08.15  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอย และรับกระเป�า 
นําทานเดินทางสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปน
เจดียทองคําท่ีงดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับ
ดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผน
ปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ี
มากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหา
เจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูส่ีดาน ยอดฉัตรองคพระมหา
เจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 
ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซ่ึงมีท้ังผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะ
ท้ังกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ท่ีแหงน้ีมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามอยางนา
อัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศท่ีทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรง
ปราสาทซอนเปนช้ันๆ ท่ีเรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ  เมนูเปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร) 

 นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูป
นอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเปนพระที่มีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ี



 

 

งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากน้ันสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวง
พอหงาทัตจี หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหิน
ออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ืองประกอบดานหลังจะเปนไม
สักแกะสลักท้ังหมด และสลักเปนลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ือง
สมัยยะตะนะโบง  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาว
พมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแลวสมตาม
ความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาดก็ได (แต
แนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ 
ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ี
ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไวนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึง
ของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามวา“อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นาง
เปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกิน
เน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซ่ึงการ
ขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ี
กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  นําทาน
เท่ียวชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)ห รือ ตลาดสกอต(Scot 
Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณา
นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ี
มีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หากซ้ือส้ิน
คาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ)  หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทน 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง 

21.40  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี  FD258 

23.30  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมืองสาย
การบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน  ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 
  

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
04 - 04 Apr 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
16 - 16 May 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 

30 - 30 May 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
06 - 06 Jun 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
20 - 20 Jun 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
25 - 25 Jul 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
15 - 15 Aug 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 

29 - 29 Aug 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
05 - 05 Sep 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
26 - 26 Sep 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
03 - 03 Oct 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 
24 - 24 Oct 2019 4,499  4,499 4,499 2,500 0 

หมายเหตุ 
สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการน่ัง
แถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Randomไม
สามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน  
* ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว 
* ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat 
แถวท่ี 1    คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 
แถวท่ี 2-5  คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 



 

 

แถวท่ี 6-8  คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 
** กรุณาแจงพนักงานขายทุกคร้ังกอนทําการจองคะ 
 

ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเล่ือนวัน
เดินทางได) 
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4. คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
6. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
–  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 
–  คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทํา 
ไว ) 
 
ราคาทัวรไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 
4. น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน แอรเอเชีย 
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 
2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการ
ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา–ออกดวยตนเอง
กอนจะย่ืนวีซา) 



 

 

6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
 
เงื่อนการจองและการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน 
  
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัท
ฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจาก
สายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 



 

 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
7. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน  


