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นอนตาหวาน พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว         รหสัทวัร ์  WD10092562702 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

•  เที่ยว : พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวย์โพนพวิน-เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระเจดีย์โบ
ตะตอง-นัตโบโบยี-วัดพระบารมี-พระเขีย้วแก้ว-พระหินอ่อน 

•  ช้อป : ตลาดโบโจ๊ก 

•  กิน : รังนกหิมะ-สลัดกุ้งแม่น ้า สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ ด-เคร่ืองด่ืมเบียร์ 

•  พักระดับ : 5 ดาว 

•  พิเศษ : ฟรีโสร่งพม่า + เทพทันใจทุกที่น่ัง 

6,999  
เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

06.20 น.       พร้อมกัน : สนามบินดอนเมือง  

06.20 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230 

07.05 น.      เดินทางถึง : สนามบินย่างกุ้ง 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

                     เดินทางสู่ : วัดงาทัตจี 

วัดงาทัตจี(nga htat gyi pagoda) มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ช้ัน เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สัก
แกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) เป็น
พระทีส่วยแปลกดูอลังการมาก จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างนี้จะมีรูปพระพุทธประวัติที่เป็นภาพวาด และปูนปั้นลอยตัว
เหมือนภาพสามมิติอีกด้วย 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย             น าท่านสักการะ : เจดีย์ชเวโพนพวิน 

เจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองย่างกุ้งจน  

กลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองย่างกุ้ง 

น าท่านสักการะ : เจดีย์มหาวิชยะ 

น าท่านไปทาน : Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel 

น าท่านสักการะ : พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง 

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง คือ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานทีพุ่ทธศาสนิกชนในพม่าให้ความนับถือ ต้ังอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ
ทางทิศเหนือของย่างกุ้ง เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึน้ราวศตวรรษที่ 6-10 นอกจากนี้ชาวพม่ายังมีความเช่ือว่า
ภายในเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวม 8 เส้นด้วยกัน ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา เจดีย์ช
เวดากองได้ถูกท าให้เสียหายด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งจากสงคราม และภัยธรรมชาติ เป็นต้น แต่ทว่าตัวเจดีย์ก็ได้มีการ
บูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เร่ือยมา 

เย็น               รับประทานอาหาร พิเศษ บุฟเฟต์ Seafood ที่โรงแรม (เบียร์ไม่อั้น) 

DAY 

1 



พัก                โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เมนูพิเศษ Myanmar Snow Birdnest 

                     น าท่านชม : พระเจดีย์โบตะตอง 

                     น าท่านสักการะ : เทพทันใจ 

  ช่ือของท่านมาจากการที่ท่านสามารถดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่เข้ามาขอพรกับท่านได้ผลส าเร็จทันใจนั่นเอง การ
บูชาเทพทนัใจ นิยมใช้มะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเคร่ืองบูชาเพราะเช่ือว่าเป็นผลไม้มงคล และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์เจริญงอกงามของชีวิต บางคร้ังก็จะประกอบด้วยช่อใบไม้ที่เรียกว่า ใบชัยชนะ และฉัตร ตุงหรือธงกระดาษขนาดเล็ก 

                      

                        อิสระช้อปป้ิง : ตลาดโบโจ๊กอองซาน 

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ) 

บ่าย                 น าท่านชม : วัดพระบารมี 

วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ท่ีเช่ือว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศา 

ธาตุนี้เม่ือน ามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได้ อีกทั้งได้ช่ือว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริก 

ธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ 

ต่างๆเชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะ ซ่ึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สาม 

ในกัปป์นี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได้ทั้งใน 

น ้าและบนบก และเป็นพพิิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า 

DAY 

2 



                        น าท่านสักการะ : พระเขีย้วแก้ว 

                        น าท่านชม : ช้างเผอืก 

                        น าท่าน : เดินทางไป LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD 

                 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.00 น.           บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 

22.45 น.           เดินทางกลับถึง : สนามบินดอนเมือง 

 

 

 

 

เลือกวันที่เดินทางและ
กดจอง: 

ผู้ใหญ่ 
(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 
(พักเดี่ยว) 

ผู้ใหญ่ 
(พัก 3 คน) 

เด็ก 
(มีเตียง) 

เด็ก 
(ไม่มีเตียง)  

  17 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 6,998 บาท 8,998 บาท 6,998 บาท 6,998 บาท 6,998 บาท 
 

  11 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 7,777 บาท 9,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท 
 

  12 พ.ย. 62 -13 พ.ย. 62 7,777 บาท 9,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท 
 

  17 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 7,777 บาท 9,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท  

       



เลือกวันที่เดินทางและ
กดจอง: 

ผู้ใหญ่ 
(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 
(พักเดี่ยว) 

ผู้ใหญ่ 
(พัก 3 คน) 

เด็ก 
(มีเตียง) 

เด็ก 
(ไม่มีเตียง)  

  28 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 7,777 บาท 9,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท  

       

  18 ก.พ. 63 -19 ก.พ. 63 7,777 บาท 9,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท 7,777 บาท  

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ย่างกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 

• ค่ารถน าเที่ยวตลอดทริป 

• ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

• ค่าไกด์และค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 5 ดาว และโรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวน ห้องละ 2 ท่าน 

• ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับคนต่างชาติ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้  

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

• ทิปไกด์และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ) 

• ทิปหัวหน้าทวัร์ตามแต่สินน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ แต่ไม่ไดบ้งัคบัค่ะ) 
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