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สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเสริมสิริมงคลให้กับชีวติที่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

พระนอนตาหวาน ขอพรกับเทพทนัใจ และช้อปป้ิงตลาดสก็อต 
 

แพกเกจทวัร์ เที่ยวส่วนตัวไม่ต้องรอกรุ๊ป  (ออกเดนิทางได้ทุกวัน) 

(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ) 

 

จ านวนคน 2 คน 4 คน 5 -10 คน 10 คนขึน้ไป 
ราคา (ต่อ 1 ท่าน) 3,700 3,000 2,700 2,500 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

สนำมบินดอนเมือง – พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตำหวำน – ตลำดสก๊อต  

– มหำเจดีย์ชเวดำกอง  – สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 

xx.xx น . ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ น าท่าน ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลา

ทอ้งถ่ินท่ี เมียนมาชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) *** เจ้ำหน้ำทีร่อรับด้ำนนอก *** 

น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการ

สักการะรูปป้ันเทพทนัใจ เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ (นตัโบโบยี)

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้แลว้



เอาไปใส่มือของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้น              

ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจไว ้

จากนั้นน าท่าน สักการะ พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตจี หรือ พระนอนตำหวำน (Kyauk Htatgyi 
Buddha) นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงาม
ท่ีสุดในประเทศพม่า ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ตลำดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาว 

สก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ี

จ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ี มีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่า

ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ )หาก

าหรือ อญัมณีท่ีมซ้ือสินค้ ีรีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย้ ทุกคร้ังเน่ืองจากจะตอ้งแสดงให้

ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ :ตลาดสก๊อต ) Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์( 

จากนั้ น น าท่านนมัสการ พระมหำเจดี ย์ชเวดำกอง  เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ                                  

ตะเกิง  )ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง(  แห่งลุ่มน ้ าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า                

อายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต 

สร้างโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยูเ่ป็น

น ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด 

รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธา

ของ พุทธศาสนิกชนไดจ้  านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ี ทิศจะมีวิหารโถงสร้างดว้ยเคร่ืองไม้

หลงัคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาด ประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส 

าหรับให้ประชาชน มากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดีย ์                    

ชเวดากองจะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศก โรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท า

สมาธิเจริญสติภาวนานบัลูกประค า และบา้งเดินรอบองค์เจดีย ์จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญั

มณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็น แสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, 

สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ สถานท่ี ส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ี

บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม ้ธูปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์ 

เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ี รอบองคเ์จดียย์งัมี



พระประจ าวนั เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้ าพระ

ประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ 

xx.xx น . ส่งท่านท่ีสนามบิน เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เง่ือนไขโปรแกรมทวัร์  

รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน ขั้นตอน

การตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยมคัคุเทศก์และคนขบั

จะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทาง

นั้ นๆเป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

  

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่ารถน าเท่ียว 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  )เง่ือนไขตามกรรม

ธรรม์(  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป มนังค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ากลบั รวมถึ  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด             

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 



 ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 100 บาท / ทริป / ท่าน  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน 

ช ำระ 50 % ของรำคำทวัร์เต็มจ ำนวน และช ำระเต็มจ ำนวน ก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วนั 

กรณลีูกค้ำท ำกำรจองก่อนวันเดินทำงภำยใน 20 วนั ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเกบ็ค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน   

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน ขายท่ี e-mail: jnanjourney@gmail.com  

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพร้อมยนืยนัวา่

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการ

สะกดช่ือนามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีใหท้างบริษทัจองให้) 

 

 โปรดตรวจสอบ  Passport  

จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้  

เง่ือนไขยกเลกิกำรจอง 

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

mailto:jnanjourney@gmail.com


เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ -นเงินค่ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คื าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความ

เจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของ

สายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

5. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

 ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น                                 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

2.ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 


