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สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ+เทพกระซบิ) –  

พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ(ีพระนอนตาหวาน – 1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิข์องพมา่  
(พระมหาเจดยีช์เวดากอง) – สนามบินยา่งกุง้ – สนามบนิดอนเมอืง   

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร1 ชั้น 3 แถว D เคาน์เตอร์  
สายการบิน NOK AIR (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน. 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบนินกแอร์ เที่ยวบินท่ี DD900 
07.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่น 

ประเทศพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง) 
  สู่  เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้

นำมาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบ
โกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์
และจารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมร์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่

ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงามและมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์  ✎ ขอพร 
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย  จากนั้นนำท่านข้ามฝั่ง

ถนน  ✎ ขอพร เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่
กินเน้ือสัตว์เมื่อสิ้นชีวิตไปได้กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าได้ศรัทธาและกราบไหว้มายาวนาน 

   สู่ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่ง
เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ ให้ท่านได้ขอพรตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู HOT POT + BBQ BUFFET) 

  สู่  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda 
เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็นเจดีย์ที่มีความโดด
เด่นมากในย่างกุ้งซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว 
แปลว่า "ทองคำ" เเละ ชเวดากอง เเปลว่า "เจดีย์ทองแห่งเมือง
ดากอง" เจดีย์นี้ถูกสร้างมาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาว
พม่าเชื ่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 พระองค์ พระเจดีย์แรกเริ่ม
สร้างมีความสูง 18 เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีความสูง 98 เมตร 
นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐาน
ทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ บริเวณโดยรอบเจดีย์องค์เล็กองค์

น้อย ผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่น่ีเพื่อกราบไหว้ สักการะสรงน้ำองค์ปฏิมาและทำทักษิณาวัตร ผู้ท่ีเข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชม
จะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทางเข้า ให้เดินตามเข็มนาฬิกา เจดีย์ชเวดากองนี้เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามมาก  เนื่อง
ด้วยเเรงศรัทธาในองค์พระเจดีย์ของชาวพม่า ที่มักจะนิยมการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ให้กับพระเจดีย์ ทำให้เจดีย์องค์
นี้มีเครื่องประดับมีค่าเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น สถานที่นี้เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวพม่า. 

 

  อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke..Aung..San) หรือ..ตลาดสก๊อต (Scot....Market) เป็นตลาดเก่าแก่
ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณนิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่
จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญ
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มณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง 
เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์). 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง ,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์ ,หัวหน้าทัวร์, คนขับรถ)เป็นผู้
พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลา
เที่ยวบินท่ีระบุในรายการทัวร์. 

21.15 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร์ เที่ยวบินท่ี DD909 
23.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ............. 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,การจราจร,
การเมือง,สายการบินขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุทศก์ ,
หัวหน้าทวัร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร การตรวจคนเข้าเมืองหรือ
สาหตุที่ไม่ได้มาจากทางบริษัทฯ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อ
ดกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองท้วร์หรือชำระเงิน.จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดขึ้น ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,
การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 
 
อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมัน 
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ด่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะด่างๆ ที่
มิได้ระบุในรายการ 
x ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาดรฐาน 
x ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
x ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนชับรถ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป (ชำระที่สนามบินวันแรก) 
x ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
x ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
x x x ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด อาทิเช่น ค่าตรวจ RT-PCR , ATK ที่มีเจ้าหน้าที่
เรียกเก็บภายหลัง ค่าประกันโควิด ฯลฯ  
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** การเดนิทางเข้าพม่า **                                                  
1. Myanmar Insurance ประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทาง 2,000 บาท (สว่นนีเ้กบ็พรอ้มคา่ทวัร)์ * เงือ่นไข อาย ุ1-60 ป ีจา่ย 2,000 บาท, 
อาย ุ61-75 ป ีจา่ย 2,900 บาท , อาย ุ75 ปขีึน้ไป จา่ย 3,900 บาท 
2.ผลตรวจ ATK มีใบรบัรองแพทย ์(ภาษาองักฤษ)ผลตอ้งเปน็ลบภายใน 48 ชั่วโมงกอ่นเดนิทางใช้แสดงทีเ่คานเ์ตอรต์อนเชค็อนิทีส่นามบนิ                                              
3. เอกสารการฉดีวคีซนีครบโดส                                                                      
4. ตอ้งกรอก Health Declaration From เพือ่ยืนยนัทีส่นามบนิ(จะแจกใบใหก้รอกบนเครือ่ง)                                                                                    
5. ตรวจ ATK ทีส่นามบนิพมา่ คา่ตรวจ 15,000 จา๊ด (ประมาณ 200 บาทไทย) 
 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ 
ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวัน
อื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
* ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคำทัวร์เต็มจำนวน 
* ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
ㆍหากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาติตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงด่างๆที่ ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้
แล้ว 
หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์... ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นด์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนา
หนังสือเดินทาง ( Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เตือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจ 
โปรดสอบถาม 
 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน 
ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ 
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด! ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ 
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออก
เมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ ยว น้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มี วีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะ
ให้บริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระมัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เพื่อให้สอคล์องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ยใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง 
บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ 
ราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน 
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ 
บริษัทกำกับเท่าน้ัน 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ฤงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อกปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน 
2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เครื่องบินเท่าน้ัน. 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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