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Original  Myanmar  1  Day 

  
FLIGHT  :  DD900  DMK YGN  06.30-07.30 // DD909  YGN  DMK  21.15-23.10 

 

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ+เทพกระซบิ) –  

พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ(ีพระนอนตาหวาน – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธิข์องพมา่  

(พระมหาเจดยีช์เวดากอง) – สนามบนิยา่งกุง้ – สนามบนิดอนเมอืง   

04.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร1 ช ัน้ 3 แถว D เคานเ์ตอร ์ 

สายการบนิ NOK AIR (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่าน. 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงย่างกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD900 

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่ 

ประเทศพม่าชา้กวา่ไทยครึง่ชัว่โมง) 
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  สู ่ เจดยีโ์บตาทาวน ์สถานทีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ทีพ่ระสงฆ์

อนิเดยี 8 รูปไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของ

ฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรม

ธาตุอกี 2 องคแ์ละพบพระรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องคแ์ละจารกึดนิเผาภาษา

บาลีและตัวหนังสือพราหมรอ์นิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่

ประดับดว้ยกระเบือ้งสสัีนงดงามและมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองค์พระ

เจดยี ์ ✎ ขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่า

และชาวไทย  จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังถนน  ✎ ขอพร เทพกระซิบหรอือะ

มาดอวเ์มีย๊ะ ธดิาของพญานาคทีม่ีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ 

รักษาศลี ไม่กนิเนื้อสัตวเ์มือ่สิน้ชวีติไปไดก้ลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าไดศ้รัทธาและกราบไหวม้ายาวนาน 

   สู ่วดัพระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ(ีพระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 

55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพ

มงคล 108 ประการ ใหท้่านไดข้อพรตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู HOT POT + BBQ BUFFET) 

  สู ่ พระมหาเจดยีช์เวดากอง Shwedagon 

Pagoda เจดีย์ที่อยู่คู่บา้นคู่เมืองของชาวพม่า 

เป็นเจดีย์ที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุง้ซึ่ง

ความหมายของชื่อเจดีย์นี้ ค าว่า ชเว แปลว่า 

"ทองค า" เเละ ชเวดากอง เเปลว่า "เจดีย์ทอง

แห่งเมืองดากอง" เจดีย์นี้ถูกสรา้งมาเก่าแก่

ยาวนานกว่า 2,500 ปี  ชาวพม่าเชื่อว่า เ ป็น

สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจ านวน 8 เสน้ ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเครื่องอัฐบรขิาร ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในอดตีอกี 3 พระองค ์พระ

เจดีย์แรกเริ่มสรา้งมีความสูง 18 เมตร ซึ่งใน

ปัจจุบันมีความสูง 98 เมตร นอกจากนี้รอบองค์

เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปด

ทศิรวม 8 องค ์บรเิวณโดยรอบเจดยีอ์งคเ์ล็กองค์

นอ้ย ผูค้นจ านวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบ
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ไหว ้สักการะสรงน ้าองคป์ฏมิาและท าทักษิณาวัตร ผูท้ีเ่ขา้มานมัสการหรือเยีย่มชมจะตอ้งถอดรองเทา้

ทุกครัง้เมือ่มาถงึทางเขา้ ใหเ้ดนิตามเข็มนาฬกิา เจดยีช์เวดากองนี้เป็นเจดยีท์ีม่ลีักษณะสวยงามมาก 

เนื่องดว้ยเเรงศรัทธาในองคพ์ระเจดยีข์องชาวพม่า ทีม่ักจะนิยมการบรจิาคเพชรพลอยของมคี่าต่างๆ 

ใหก้ับพระเจดีย์ ท าใหเ้จดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับมีค่าเป็นจ านวนมากกว่า 5,000 ชิน้ สถานที่นี้เป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เป็นศนูยร์วมแหง่ความศรัทธาของชาวพม่า. 

 

 

  อิส ร ะช อ้ป ป้ิ ง  ณ  ตลาดโบโ จ๊กอองซาน  (Bogyoke..Aung..San) ห รื อ . . ตลาดสก๊ อต 

(Scot....Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณนิคมของ

อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด 

เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ 

เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย 

ทุกครั ้ง เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวัน

จันทร)์. 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,

หัวหนา้ทัวร์, คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.15 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD909 

23.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ............. 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร

,การเมือง,สายการบนิขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุ

ทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร การตรวจคนเขา้

เมืองหรือสาหตุที่ไม่ไดม้าจากทางบริษัทฯ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่าน

รายการและเงือ่นไขขอ้ดกลงอย่างละเอยีดกอ่นท าการจองทว้ร์หรอืช าระเงนิ.จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิ

ความเสยีหายใดขึน้ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอัน

เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามัน 
ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 

ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีด่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 
ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

x ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะด่างๆ 
ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
x ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาดรฐาน 

x ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
x คา่ทปิมคัคุเทศก ์คนชบัรถ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิวนัแรก) 
x ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

x ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
x x x ค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งจากสถานการณ์โควดิหรอืเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์โควดิ อาทเิช่น ค่าตรวจ RT-PCR , 
ATK ทีม่เีจา้หนา้ทีเ่รยีกเก็บภายหลงั คา่ประกนัโควดิ ฯลฯ  
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** การเดนิทางเขา้พมา่ **                                                  
1. Myanmar Insurance ประกนัสุขภาพและประกนัการเดนิทาง 50 USD (สว่นนีเ้ก็บพรอ้มคา่ทวัร)์ ** 
เง ือ่นไข อาย ุ1-60 ปี จา่ย 50 USD , อายุ 61-75 ปี จา่ย 75 USD , อาย ุ75 ปีขึน้ไป จา่ย 100 USD 

2.ผลตรวจ ATK มใีบรบัรองแพทย ์(ภาษาองักฤษ)ผลตอ้งเป็นลบภายใน 48 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทางใชแ้สดงที่
เคานเ์ตอรต์อนเช็คอนิทีส่นามบนิ                                              

3. เอกสารการฉดีวคีซนีครบโดส                                                                      
4. ตอ้งกรอก Health Declaration From เพือ่ยนืยนัทีส่นามบนิ(จะแจกใบใหก้รอกบนเครือ่ง)                                                                                    
5. ตรวจ ATK ทีส่นามบนิพมา่ คา่ตรวจ 15,000 จา๊ด (ประมาณ 200 บาทไทย) 
 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ
เดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 
 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

* ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค าทัวรเ์ต็มจ านวน 
* ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

ㆍหากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตติัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงด่างๆที ่ได ้
ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ.์.. สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่ง

ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นดช์ือ่พรอ้มยนืยันว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก
ไม่สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-
นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เตอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจ 
โปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ 
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใด! ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร 
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยว นอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่
หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้าง
เรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เพื่อใหส้อคลอ์งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของ

ประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง 
บรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้

ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ 
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ

บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆแทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ 
บรษัิทก ากับเท่านัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ฤงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อกปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที ่โหลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

2.สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้. 

 

 

 


