
 

 

รหัสทัวร DKC2000374 
ทัวรพมา แฮชแทก็ วันเดียว เที่ยวพมา 1 วัน (FD) 
พระมหาเจดียชเวดากอง | พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี | หลวงพอหงาทัตจี 
พระเทพทันใจ เทพกระซิบ | ตลาดสกอต | เมนูพิเศษ !  เปดปกก่ิง + สลัดกุงมังกร  

 
 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

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

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
31 - 31 Mar 2020  4,900  4,900 4,900 2,900 0 
07 - 07 Apr 2020  4,900  4,900 4,900 2,900 0 
21 - 21 Apr 2020  4,900  4,900 4,900 2,900 0 

23 - 23 May 2020  4,900  4,900 4,900 2,900 0 
20 - 20 Jun 2020  4,900  4,900 4,900 2,900 0 



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ยางกุง - พระมหาเจดียชเวดากอง  
– พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน 
- พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี – นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 
- ตลาดสกอต - กรุงเทพฯ 

05.00  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอร 1-2 สาย
การบินแอรเอเชีย  ประตู 1-2 

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
07.15  ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน  FD 251 

08.00  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 
นาที) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย และรับกระเป�า  

 
นําทานเดินทางสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดียทองคําที่งดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลาง
เมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 
กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวา
ทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวา
ทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอม
ดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูส่ีดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดีย
ประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยัง
เปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพา
กันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่



 

 

สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถง
ครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระ
เจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (พิเศษ  เมนูเปดปกกิ่ง+สลัดกุง
มังกร)                

จากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน 
(Chaut Htet Gyi Pagoda) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 
16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยท่ีสุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพ
มงคล 108 ประการ  จากน้ันสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี 
(Nga Htet Gyi Pagoda) หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ือง
ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักเปนลวดลายตางๆจําลอง
แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือ
พระเทพทันใจ (Bothahtaung Pagoda) เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมาและชาว
ไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาทหรือจาดก็ได 
(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี
สัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไป
แตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวนําทานขามฝم�ง
ไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเม๊ียะ”ตาม
ตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา
รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบ
ไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน 
ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม 
ขาวตอก ดอกไม และผลไม  นําทานเท่ียวชม  ตลาดโบโจก อองซาน 
(BogyokeAung San) หรือตลาดสกอต (Scot Market) เปนตลาดเกาแกของ
ชาวพมา สรางข้ึนโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะ
อาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน 



 

 

เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี 
หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หากซือ้สิ้นคาหรืออัญมณีที่มี
ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากร
ตรวจ)   หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทร 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง 
19.25  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD258 

21.10  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน  ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคา

เปนสําคัญ *** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความ
ประสงคตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่น่ังได เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัว
กรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตาม
เง่ือนไขสายการบิน  

     * ในกรณีตองการล็อกที่น่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว 

     * ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat 

        แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 

        แถวท่ี 2-5  คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

        แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 300 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 600 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกคร้ังกอนทําการจองคะ ** 



 

 

ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางได) 
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 
5. คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
–  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000 บาท 
–  คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัท
ไดทําไว ) 

ราคาทัวรไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 
4. น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน Air Asia 
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 



 

 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

การยกเลิกและคืนคาทัวรฅ 
     เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 


