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รายละเอียดการเดินทางไปท าบุญไหว้พระท่ีเมืองพม่า (2 วัน) 

กราบนมัสการพระมหาเจดยี์ทองค าชเวดากอง 

  และพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงย่างกุ้ง 

   

 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ  - กรุงย่างกุง้ 
16.30 น. - ผู้เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศขาออกเทอร์มินอล 1  

 19.30 น. - ออกเดินทางไปกรุงย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4238  (ใช้
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที) 

 20.15 น.* - (เวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) ถึงสนามบินมิงกาลาดอนกรุงย่างกุ้งผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านพิธีการศุลกากร 

20.45 น. - รับประทานอาหารค่่าที่ภตัตาคาร 
   - จากนั้นน่าท่านเข้าที่พกั โรงแรมเบสเวสเทิร์น กรนีฮิลล์ (Best Western Green Hill Hotel) พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 
หมายเหต ุ: เวลาท้องถิน่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาท ี

วันที่สองของการเดินทาง  กรุงย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 
06.00 น. - รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
07.30 น. - พบหมอ E.T. 
10.00 น. - กลับโรงแรมที่พัก จากนัน้เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 
  - ชมพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองส่าคัญ มีผิวเนื้อสีชมพูอยา่งน่าอัศจรรย ์ 
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารไทยสบาย สบาย 
13.30 น. - กราบนมัสการพระเจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป  

ได้น่ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อนในปี พ.ศ. 2486 พระเจดีย์แห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง
พบพระอบทองค่าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส่าริด 700 
องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่
ประดับด้วยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส่าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการ เทพทันใจ 
(นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิ
ฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  จากนั้นน าท่านสักการะ เทพกระซิบ หรือ เทพนาคกัลยา ซึ่งมีนามว่า 
“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจาก
เทพองค์นี้กันมากเช่นกัน 
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15.00 น. - น่ากราบนมัสการพระบรมธาตุชเวดากอง (SHWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์ทองค่าที่งดงาม ตั้ง
เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “สิงห์คุตร 
(SINGUTTARA)” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุดในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้ง ฐานขององค์พระ
มหาเจดีย์มีความกว้างโดยรอบประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ
อีกนับร้อยองค์มีซุ้มประตูสี่ด้านเป็นศิลปะของมัณฑะเล ปลายยอดฉัตรขององค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมายนับพันเม็ด พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สันนิษฐานโดยนักโบราณคดีว่าเริ่มก่อสร้างขึ้น
ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 1 และเชื่อกันว่าภายในองค์พระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจ่านวน 8 เส้น  ปัจจุบันชาวพุทธจากทั่วโลกได้มาประกอบกิริยาบุญในลักษณะต่างๆท่านจะ
ประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ จนท่าให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ 

16.00 น. - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่สก๊อตมาร์เก็ต สถานที่ช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์
รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก ตั้งแต่อาหารนานาชนิด   เสื้อผ้า  ของที่ระลึก
ต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะสลักพระพุทธรูปเทวรูปที่ท่าด้วยไม้จันทน์, เครื่องแกะสลัก, เครื่องลงรัก
ปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหม
ลายต่างๆ ไปจนถึงบรรดาว่านต่างๆเช่น ว่านหงสาวดี ภาพวาดสีน้่ามันรูปทิวทัศน์ของพม่า , สินค้าจากชน
กลุ่มน้อย ฯลฯ ตลาดนี้สร้างโดยนายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลาย
หลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด 

17.30 น. - รับประทานอาหารค่่าที่ภตัตาคาร 
18.30 น. - น่าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มิงกาลาดอน 
19.00 น. - ถึงสนามบินมิงกาลาดอน ท่าพิธีการตรวจคนออกนอกประเทศและพิธีการทางศุลกากร 
21.00 น. - ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239   
22.45 น. - (เวลาท้องถิ่นในประเทศไทย) ถึงกรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ… 

*************************************************** 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
    

    ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางสุทธิผู้ใหญ่ท่านละ        19,500           บาท 
  หมายเหตุ: ราคานีส้ าหรับผู้เดนิทาง 2 ท่านขึน้ไป 
หมายเหตุ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอตัราแลกเปล่ียน

ค่าเงินสกลุบาทท่ีไม่คงท่ีและความผนัแปรของราคาน ้ามนักรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าน ้ามนั
เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้ 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินนกแอร์ ชั้นทศันาจรเสน้ทาง กรุงเทพฯ - เมืองยา่งกุง้ - กรุงเทพฯ   
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ROOM TYPE : TWIN ROOM 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีชาวทอ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าประกนัคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000.- บาท) 
หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตวั 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการหมออทีี  USD 350  

 ค่ากลอ้งถ่ายรูปและกลอ้งวิดีโอ (ถา้มี) 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเกบ็เพ่ิม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปเจา้หนา้ท่ีชาวทอ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินทั้งหมด  
 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
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เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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