
 

 

รหัสทัวร DKC1902923 
ทัวรพมา HASHTAG MYANMAR 1 วัน [DD]  
ไหวพระขอพร เสริมบารมีแกปชง พระมหาเจดียชเวดากอง  
นมัสการพระพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี พระพุทธรูปนอนท่ีสวยงามในแบบของมอญ พระพุทธรูป
องคใหญ หลวงพอหงาทัตจี  
ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ 

ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองตลาดสกอต 

เมนูพิเศษ ! เปดปกกิ่ง + สลัดกุงมังกร 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ยางกุง - พระมหาเจดียชเวดากอง – พระพทุธไสยาสน
เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน - พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี - นัตโบ
โบยีหรือพระเทพทันใจ - ตลาดสกอต - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

04.00  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3  เคาทเตอรสายการบิน
นกแอร  ประตู 6 โดยสายการบิน Nok Air (DD)  
โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

06.30  ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบิน Nok Air (DD) เท่ียวบิน DD4230    

07.15  

 
เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย 

นําทานเดินทางสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระ
มหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดียทองคําท่ีงดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมือง
ยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดบัดวยเพชร 544 เมด็ ทับทมิ นิล และบุษราคัม
อีก 2,317 เมด็  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กโิลกรัม 
โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากนัวาทองคําท่ีใช
ในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําท่ีเก็บ
อยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองค
เล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชร
และพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจาํปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีท้ังผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะ
ท้ังกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ท่ีแหงน้ีมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามอยาง
นาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศท่ีทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคา



 

 

ทรงปราสาทซอนเปนชัน้ๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (พิเศษ  เมนูเปดปกกิง่+สลัดกุงมงักร)   

จากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Chaut 
Htet Gyi Pagoda) นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่ง
เปนพระที่มีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 
ประการ  จากน้ันสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี (Nga Htet Gyi 
Pagoda) หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจาก
หินออน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะ
เปนไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักเปนลวดลายตางๆจําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 
(Bothahtaung Pagoda) เทพเจาศักด์ิสทิธิ์ของชาวพมาและชาวไทยวิธีการ
สักการะรปูปم�นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแลวสมตามความปราถนาก ็ใหเอา
ดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี 
จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาดก็ได (แตแนะนําใหเอา
เงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวขอ
พรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ี
ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไวนําทานขามฝم�งไปอีกฟาก
หน่ึงของถนนเพ่ือสักการะเทพกระซิบซึ่งมนีามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาว
วา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไม
ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานาน
แลวซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอ
พรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบชูาเทพกระซิบ บชูาดวยน้ํานม ขาวตอก 
ดอกไม และผลไม  นําทานเท่ียวชม  ตลาดโบโจก อองซาน (BogyokeAung 
San) หรือตลาดสกอต (Scot Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดย
ชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกัน
หลายหลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ที่มี
ศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ 
เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หากซื้อส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอ



 

 

ใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)     

หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทร 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง 
21.00  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Air  เท่ียวบินที ่DD4239 

22.35  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

02 - 02 Nov 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

16 - 16 Nov 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

30 - 30 Nov 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

14 - 14 Dec 2019  4,499  4,499 4,499 2,500 0 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน  ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปน
สําคัญ *** 

หมายเหตุ สายการบินนกแอรมีบริการล็อกทีน่ั่งและ Nok Premium Seat บริการสําหรับลูกคาท่ี
มีความประสงคตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่น่ังได เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะ
เปนต๋ัวกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือก
ชวงที่น่ังบนเครื่องบินไดในคณะซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   



 

 

** ตองการล็อคที่น่ังแถวหนา Nok Premium Seat   แถวที่ 30-35 และ 44-45   คาบริการล็
อกที่น่ัง ขาละ 350 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 700 บาท/ทาน 

 ** กรุณาแจงพนักงานขายทุกคร้ังกอนทําการจองคะ** 

ราคาทัวรรวม 

 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางได) 
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4.คารถรบั–สง และนําเท่ียวตามรายการ 
5.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
6.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
–  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
1,000,000บาท 
–  คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน500,000บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทได
ทําไว ) 

ราคาทัวรไมรวม 

 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากบัภาษี) 
4.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน Nok Air 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรณุาเตรียมเอกสารคือ  
   1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชี



 

 

เงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป   แลวทางบริษทัฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาให
ทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ือง
แจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบรูณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 
4.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ี
ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจง
ใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบรกิารและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง



 

 

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจดุประสงค
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 

  

  

 


