
 

                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัวรพมาดดีี !! 3 วนั 2 คืน 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรยีม 
พระมหาเจดียชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – เจดียกลางน้าํเมือง



 

                            

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กําหนดการเดนิทาง  ตุลาคม 61 – มีนาคม 62 

               รายละเอียดการเดนิทาง 

ตารางการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – วัดไจคะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – 

พระธาตุมุเตา –  

พระราชวังบุเรงนอง – เจดียไจปุน – ยางกุง  

L-D 

วันที่ 2 ยางกุง – สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา – ยางกุง – เจดียโบตาทาวน 

– เทพทันใจ – เทพกระซิบ – 

ตลาดสกอต – พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-

D 

วันที่ 3 พระนอนเจาทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี – วัดพระหินออน – 

โรงชางเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 

พิเศษ !!!! ชาบูบฟุเฟต + กุงเผาหงสา + เปดปกกิ่ง 

+ สลัดกุงมังกร 

พกัโรงแรม IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาว

หรอืเทยีบเทา  



 

                            

 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – วัดไจคะวาย – พระนอนชเวตาเลยีว 

– พระธาตุมุเตา –  

                  พระราชวังบุเรงนอง – เจดียไจปุน – ยางกุง 
 

05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกเร่ือง

สัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION 

AIR (SL)  

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถ่ินที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) นําทาน

เดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแก

ที่สุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจาก

ยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชม.)  

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถ่ินที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) นําทาน

เดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งใน

อดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุด ของเมืองมอญ

โบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหาง

จากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซ่ึง



 

                            

 

เปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เปนสถานที่

ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทาน

สามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหงนี้ได หากทานใดไม

สะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  
จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตา

เลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธ

ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.

2524 ซึ่ งเปนที่ เคารพนับถือของชาวพมาทั่ ว

ประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา 

อีกท้ังทานสามารถที่จะเลือกหา เคร่ืองไมแกะสลัก ท่ีมีใหเลือกมากมาย 

ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่

ระลึกตางๆ ในราคาถูก  

จากนั้นนําทานนมัสการ เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุ เตา ท่ีตั้ ง

ตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความโดด

เดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป 

ภ า ย ใ น บ ร ร จุ พ ร ะ เก ศ า ธ า ตุ ข อ ง

พระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสําคัญสูงสุดของชาว

พมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่ง

ชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่

ศักดิ์สิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ 

และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่ง

เปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสาน

ระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 

เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธ์ิอยูตรง



 

                            

 

บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลง

มายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป 

เปนท่ีร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานท่ีที่พระ

เจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ

เพื่อทดสอบความกลาหาญกอนข้ึนครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา 

ส วน ป ลี ย อด ท่ี พั งลงม าก็ ได ตั้ งไว ท่ี มุ มห นึ่ งข ององค เจดี ย เพื่ อ ให

พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซ่ึงมีความสําคัญตอประวัติศาสตร

ของไทย คือ บริเวณที่เคยเปนพระราชวัง

ของพระเจาบุเรงนอง สรางข้ึนในป พ.ศ. 

2109 แตไดถูกทําลายดวยฝมือของพวก

ยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง 

ในป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังท่ียัง

หลงเหลืออยู  ทํ าให สันนิษฐานไดว า

โบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระ

เจาบุเรงนอง ทานผู ท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่

ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ัง

ตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน 

พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสราง

จําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมาร

วิชัยขนาดใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป 

หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 

สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสราง

พระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไว

วาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาว

คนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุ มและ



 

                            

 

แตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของนองสาวคน

สุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะข้ึนมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคนี้

จะมีลักษณะ แตกตางจากองคอื่นๆ ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู

เมืองยางกุง 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 นาํทานเขาสูทีพ่กั IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาวหรอื

เทยีบเทา 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ยางกุง – สิเรียม – เจดยีกลางน้าํเยเลพญา – ยางกุง – เจดียโบตาทาวน 

– เทพทันใจ – 

                   เทพกระซิบ – ตลาดสกอต – พระมหาเจดียชเวดากอง 
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร 

โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตา

ของเมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมแมน้ํา

ยางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี  



 

                            

 

จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดีย

จะตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลาง

น้ํ า เป น ที่ สั ก ก าระข อ งช าว

สิ เรียม สรางโดยเศรษฐีชาว

มอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญ

รุงเรืองเมื่อประมาณพันกวาป

มาแลว เชื่อกันวาตอนที่สราง

เจดียเศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามี

คนมากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพ้ืนท่ี และผูใดมา

ทําบุญบูรณะตอเติมองคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทํา

ใหผูคนเกิดความเชื่อวาการมาทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงนี้ จะทําให

การคาการขายเจริญ รุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแก

ทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่

มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ท่ีชาวพมามีความเชื่อวาจะบันดาลให

มีกนิมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! 

BUFFET SHABU 
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน  ซึ่ งบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจาท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามา

เมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูก

ระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึง

พบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระ

บรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง 

เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษา

บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดีย

ที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองค

พระเจดีย  



 

                            

 

นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี   เทพเจา

ศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ 

"นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเชื่อ

ของชาวพมา โดยเทพท่ีจะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะ

เปนคนท่ีเคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ 

และมาตายลงดวยเหตุรายแรงท่ีเรียกวา ตายโหง ทําให

วิญญาณยังมีความหวงใยในภาระหนาท่ีบานเมือง และ

ยังคงผูกพันกับผูคนเบื้องหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหม

ได จึงกลายเปนนัตท่ีมาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ 

เชน พระเจดียองคสําคัญ  

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ

ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ให

เอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 

ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอา

หนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนา

ที่ตั้งใจไว  

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะ

ลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจ

จัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
 

นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ 

ซึ่งมีนามวา  

“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา 

นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา

ในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล 

ไมยอมกินเนื้ อสัตวจนเมื่อสิ้นชี วิตไป

กลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบ



 

                            

 

ไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคน

อื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา 

สรางข้ึนโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปน

อาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคาร

เรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายใน

ต ล าด แ ห งนี้ มี ห ล าก ห ล าย ช นิ ด  เช น 

เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับ

พมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี 

หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา 

เปนตน (หากซ้ือสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุก

คร้ัง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot 

Market) ปดทุกวันจันทร) 

 

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ 

ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมนํ้าอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมือง

ประเทศพมาอายุกวาสองพันหา

รอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุด

ของประเทศพมา มีความสูงถึง 

326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอ

กะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน 

มหาเจดียชเวดากองมีทองคํา

โอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 

กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 5,548 

เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลาน

กวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางข้ึน



 

                            

 

ทั้ งสี่ ทิ ศ จ ะมี วิ ห าร โถ งส ร า งด วย เค รื่ อ งไ ม ห ลั งค าท ร งป ราส าท

ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธาน

สําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการ

กราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสู

การหลุดพนทุกขโศกโรคภัยท้ังมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสง

ของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสี

ตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญ

ของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอน

ออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียช

เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบ

องคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใคร

เกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 
พุธ

กลางคืน 
พฤหัสบด ี ศกุร เสาร 

สัตว

สัญลกัษณ 
ครุฑ เสอื สิงห 

ชางมี

งา 

ชางไมมี

งา 

หนหูาง

ยาว 

หนู

หาง

สั้น 

พญานาค 

 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 นาํทานเขาสูทีพ่กั IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาวหรอื

เทยีบเทา 

 

 
 



 

                            

 

วันที่สาม พระนอนเจาทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี – วัดพระหินออน – 

โรงชางเผือก – กรุงเทพฯ 
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเปน

พระพุทธไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความ

สูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา 70 เมตร ใชโครง

เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ช้ัน 

สรางข้ึนเมื่อป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระ

นอนที่มีขนาดใหญและงดงามที่สุดในพมา 

ดวยพระพักตรที่งดงามเปอนยิ้ม ดวงตาทํา

จากลูกแกวท่ีสั่งผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสี

ฟาและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูก

เรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระ

บาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝาพระบาท

ลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศ

โลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะ

พร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว 

ถือเปนพุทธศิลปที่มีความงดงามทรงคุณคา 

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบ

ฉบับศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมาร

วิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ 

สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวด

ลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง

(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปนอยางมาก  



 

                            

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! 

เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร 
หลังจากน้ันนําทานสักการะพระเกศาของพระพุทธเจาที่ วัดบารมี ที่เชื่อ

วาพระเกศายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาน้ันเมื่อ

นํามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได ซ่ึงพระภิกษุ

เจาอาวาสจะนํามาแสดงใหทุกทานไดกราบนมัสการ อีก

ทั้งวัดนี้ยังไดชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไว

มากที่สุด  

นําทานนมัสการ พระหินออน  พระพุทธรูปที่แกะสลัก

จากหินออนท้ังกอนที่ใหญที่สุดในประเทศพมา พระหิน

ออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหินออนกอนใหญ

ที่สุดที่ยะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย เปน

พระพุทธรูปประทับน่ังพระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ

ยกข้ึนหันฝาพระหัตถออกจากองค หมายถึงการไลศัตรูและประทาน

ความเจริญรุงเรือง ประดิษฐานในหองกระจกติดแอรรักษาอุณหภูมิ

เนื่องจากหินออนเมื่อโดนความรอนอาจทําใหเกิดรอยราวได 

จากนั้นชม ชางเผือก เชือกงามที่สุดในพมาโดยชางทั้ ง 3 ตัวนี้  มี

ลักษณะเดน คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอราม แมกระทั่งนัยตา

ของชางยังเปนสีทอง ถือวาเปนชางที่หาชมไดยากที่สุดในเอเชีย ซ่ึงคน

พมาเองตามเขามาชมและสักการะชางเผือกเหลานี้ ไดเวลาอันสมควร

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย  
 

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION 

AIR (SL)  

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

****************************************************** 



 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดนิทาง 

ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเดก็เสริม

เตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเดก็ไมเสริม

เตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 

ทาน) 

พกัเดยีวเพิ่ม 

ตุลาคม 2561 
05-07 ต.ค. 61 

06-08 ต.ค. 61 
9,555 บาท 9,000 บาท 2,900 บาท 

13-15 ต.ค. 61 

19-21 ต.ค. 61 

21-23 ต.ค. 61 

10,900 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท 

พฤศจิกายน 2561 

หนังสอืเดินทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวนั

เดินทาง 

และมีหนาที่เหลอืไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โดยสาร มไีฟลทเดินทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ 

ที่เกี่ยวของกบัวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกบัทางบริษัทฯ 

กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว 

ถาเกดิขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบทุกกรณ ี



 

                            

 

02-04 พ.ย. 61 

03-05 พ.ย. 61 

09-11 พ.ย. 61 

10-12 พ.ย. 61 

16-18 พ.ย. 61 

17-19 พ.ย. 61 

23-25 พ.ย. 61 

24-26 พ.ย. 61 

30 พ.ย.-02 ธ.ค. 

61 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

ธันวาคม 2561 

01-03 ธ.ค. 61 9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

07-09 ธ.ค. 61 

08-10 ธ.ค. 61 
11,500  บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 61 

15-17 ธ.ค. 61 

21-23 ธ.ค. 61 

22-24 ธ.ค. 61 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 

29-31 ธ.ค. 61 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 

61 

11,500  บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

มกราคม 2562 



 

                            

 

04-06 ม.ค. 62 

05-07 ม.ค. 62 

11-13 ม.ค. 62 

12-14 ม.ค. 62 

18-20 ม.ค. 62 

19-21 ม.ค. 62 

25-27 ม.ค. 62 

26-28 ม.ค. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

กุมภาพนัธ 2562 

01-03 ก.พ. 62 

02-04 ก.พ. 62 
9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

08-10 ก.พ. 62 

09-11 ก.พ. 62 
11,500  บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

15-17 ก.พ. 62 

16-18 ก.พ. 62 

22-24 ก.พ. 62 

23-25 ก.พ. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

มีนาคม 2562 

01-03 ม.ีค. 62 

02-04 ม.ีค. 62 

08-10 ม.ีค. 62 

09-11 ม.ีค. 62 

15-17 ม.ีค. 62 

16-18 ม.ีค. 62 

22-24 ม.ีค. 62 

23-25 ม.ีค. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

 



 

                            

 

** ราคาเดก็อายุไมเกนิ 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง 2,900 บาท 

** 

*** ราคายงัไมรวมคาทปิ มัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาท/ทาน *** 
 
 

 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินไลออน
แอร LION AIR (SL) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พัก ยางกุง 2 คืน โรงแรมเทียเทาระดับ 3 ดาว 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปน

จํานวนเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอา

ประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ 

ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

เง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตอง

ระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**)  

 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

อัตรานี้ไมรวม 

อัตรานี้รวม 



 

                            

 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร 

ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป  

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   

 คาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

  

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และท่ีนั่งจะถูกยืนยันเม่ือ

ไดรับคามัดจําแลวเทานั้น 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

  

 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มัดจําทั้งหมด เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทาง

สายการบินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคา

หองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็ม

จํานวนท่ีไดชําระมา 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย

เงื่อนไขการจองทัวร 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ



 

                            

 

หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ

ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข

ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา

เมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร

ตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัท

ฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ

เขาและออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป(มีหัวหนาทัวร

เดินทางไปกับกรุป) แตในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทาง

บริษัทยืนยันการเดินทางแตจะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับกรุปดวย โดยจะมีเจาหนาที่

จากทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินที่

เมืองไทย และจะมีไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ 

จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน 

ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแก

ทาน หรือทานสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได 

 


