
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองยางกุง 
– พระมหาเจดียชเวดากอง 

2 เมืองหงสา – พระเจดียไจปุน หรือพระส่ีทิศ – พระราชวังบุเรงนอง 
อดอว – พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว 

3 พระเจดียโบตาทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ 
ตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

** รายการทวัรขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เท่ียง 

เมืองยางกุง – พระพุทธรูปหยกขาว 
�  

พระราชวังบุเรงนอง – เจดียชเวม
 กุงแมน้ํา 

เทพกระซิบ – ตลาดสกอต – พระนอน
สนามบินสุวรรณภูม ิ  

Hotpot or 
 BBQ Buffet 

รายการทวัรขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม 

โรงแรม เย็น 

 

YANGONSTADIUM 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

 

YANGONSTADIUM 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

�  

รายการทวัรขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 



 

BKK  

8M336 10.25 
** ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุครัง้ 

วนัเดินทาง 

06 – 08 มกราคม 2566 

13 – 15 มกราคม 2566 

20 – 22 มกราคม 2566 

27 – 29 มกราคม 2566 

03 – 05 กมุภาพนัธ 2566 

10 – 12 กมุภาพนัธ 2566 

17 – 19 กมุภาพนัธ 2566 

24 – 26 กมุภาพนัธ 2566 

03 – 05 มนีาคม 2566 

04 – 06 มนีาคม 2566 

10 – 12 มนีาคม 2566 

17 – 19 มนีาคม 2566 

24 – 26 มนีาคม 2566 

31 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2566 

06 – 08 เมษายน 2566 

07 – 09 เมษายน 2566 

13 – 15 เมษายน 2566 

14 – 16 เมษายน 2566 

21 – 23 เมษายน 2566 

28 – 30 เมษายน 2566 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 

** ราคาทวัรไมรวมตัว๋เครือ่งบนิลด 
อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 
อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

เทีย่วบินที ่ เวลาออก           เวลาถงึ

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั 2 คนื 

RGN RGN 
 

11.10 8M350 17.30
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุครัง้ 

 

ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็
ไมมเีตยีง

อายไุมเกนิ 12 
11,990 10,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

13,990 12,990

13,990 12,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

12,990 11,990

13,990 12,990

13,990 12,990

12,990 11,990

12,990 11,990

13,990 12,990

ราคาทวัรไมรวมตัว๋เครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ทาน ** 
อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 
อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่ เวลาออก เวลาถงึ 

คนื : โดยสายการบนิ MYANMAR  
 

 BKK 

17.30 19.20 
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุครัง้ ** 

 
ราคาทวัรเดก็ 

ไมมเีตยีง 
12 ป 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

10,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

12,990 2,000 

12,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

12,990 2,000 

12,990 2,000 

11,990 2,000 

11,990 2,000 

12,990 2,000 

ทานละ 5,000 บาท 
อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 1,500 บาท 

           เวลาถงึ 

MYANMAR 



 
 
 
 
สาํคญัโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท/

ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคา
โปรโมชั่นตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการ
ทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเทาน้ันเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
9. ไมรวมคาตรวจ ATK / RT-PCR TEST กอนการเดินทางเปนภาษาอังกฤษมีผลเปนลบไมเกิน 48 

ชั่วโมง 
10. ไมรวมคาตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ทานละ 15,000 จาด / หรือ 300 บาท 
11. คาประกันสุขภาพของเมียนมารMyanmar Insurance ราคาจะแตกตางกันตามชวงอาย(ุชําระ

พรอมเงินมัดจําคาทัวร) 
- อาย ุ1-60 ป คาประกัน ทานละ 2,000 บาท 
- อาย ุ61-75 ป คาประกันทานละ 2,800 บาท 
- อาย ุ75 ปขึ้นไป คาประกันทานละ 3,700 บาท 

 
 
 
 

 
 
 





 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองยางกุง –พระพุทธรูปหยก
ขาว –พระมหาเจดียชเวดากอง–สักการะแมยักษ 

07.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 
(8M)โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

10.25 นําทานเดินทางสู สนามบินมิงกะลาดง ประเทศเมียนมาร โดยสายการบิน 
MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M336(บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

11.10 เดินทางถึง สนามบินมิงกะลาดง ประเทศเมียนมาร หลังจากน้ันนําผานดาน
ตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางทองเที่ยวตาม
รายการ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเดินทางกลับ เมืองยางกุง (YANGON)ยางกุงทําหนาที่เปนเมืองหลวงของพมาจนถึงป    2006 เม่ือรัฐบาล

ทหารยายศูนยราชการไปยังเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา 
 นําทานสักการะ พระพุทธรูปหยกขาววัดเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสูง 25 ฟุตที่
เรียกวาโลกา จันทา อบายา ลาภมุนี ซ่ึงแกะสลักจากหินออนสีขาวช้ินเดียวที่ขุด
พบในเนินเขาสากยิน เมืองมาดายา เขตมัณฑะเลย ภาพมีนํ้าหนักประมาณ 560 
ตัน 
นําทาน สักการะแมยักษช่ือน้ีเราคนไทยสวนมากจะไมคอยรูจัก คนพมาเช่ือวาแม
ยักษจะชวยในการตัดกรรมจากเจากรรมนายเวร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีเวรกรรม
กับเจากรรมนายเวรทั้งหลาย ชวยขจัดเคราะหกรรม ขจัดอุปสรรค ติดขัดตางๆ 
ควรมาอธิษฐานขอใหทานชวย ใหชีวิตของคุณมีแตดีขึ้นเร่ือยๆนอกจากน้ียังเช่ือ
กันวาแมยักษ...ยังชวยเร่ืองความมีช่ือเสียงโดงดัง เปนที่รูจักกาวหนาในหนาที่การงาน 

 

นําทานเขาสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (SHEWDAGON PAGODA) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา 
ต้ังอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เช่ือกันวาเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 
เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และ
ทับทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและ
กลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา ทองคําที่ใชในการกอสรางซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมีจํานวน
มหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก YANGONSTADIUM HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Day2 เมอืงหงสา –พระเจดยีไจปุน หรอืพระสี่ทศิ –พระราชวงับเุรงนอง –เจดยีชเวม

อดอว –พระพทุธไสยาสนชเวตาเลยีว 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชา 
 นําทานเดินทางสู เมืองหงสา (BAGO)ซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและ

อายุมากกวา 400 ปซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กิโลเมตร 
 

นําทานสักการะ พระเจดียไจปุน หรือพระสี่ทิศ (KYAIKOUN FOUR BUDDHA IMAGE) ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 
2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระ
พักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธเจากกุ
สันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยส่ีสาวพ่ีนองที่อุทิศตนใหกับ
พระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูกุงแมนํ้าเผา ทานละ 1 ตัว 
จากน้ันนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง (GOLDEN PLACE)ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเม่ือป 2533 
จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนพระราชวังของพระเจาหงสาวดี
บุเรงนอง ปจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จส้ินสมบูรณ แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงน้ีกวางใหญ
เพียงใด 
นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว (SHWEMAWTAW PAGODA) คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เปน
เจดียใหญคูบานคูเมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับวาเปน 1ใน5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพมา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา ซ่ึงในสมัยกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธ์ิ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ไมวาจะเปนกษัตริย
มอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และเม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง
ประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี 
จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว 
(SHWETHARLYAUNG RECLINING BUDDHA) เปนพระ
นอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือของ
ชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมาองค
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร อีกทั้งยังสามารถเลือกซ้ือของ
ฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปกพ้ืนเมือง ผาพ้ืนเมือง 

 
เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก YANGONSTADIUM HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Day3 พระเจดียโบตาทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสกอต – พระนอน
ตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําชม พระเจดียโบตะทาวน(BOTAHTAUNG PAGODA) ซ่ึงเปนเจดียที่สรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุ

กอนที่นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญ
ขึ้นจากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดีย
แหงน้ีไดถูก ทําลายในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณ
ขึ้นมาใหม โดยมีความแตกตางกับพระเจดียทั่วไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระ
เจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไปภายในได โดยอัญเชิญ 

       พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหวมองเห็นไดชัดเจน  
 
 
 
        สวนผนังใตฐานเจดีย  ไดนําทองคําและของมีคาตาง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย มา

จัดแสดงไว นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยเช่ือ
วา อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนาจากน้ันสักการะ เทพกระซิบหรือนัตอะมาดอวเม๊ียะ ตามตํานานกลาววานาง
เปนธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเปนอยางแรงกลา ไมยอมกินเน้ือสัตวจนส้ินชีวิตไปและได
กลายเปนนัต จนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว หากจะขอพรจะตองเขา
ไปถวายนม นํ้าแดง ขาวตอก และดอกไม จากน้ันก็กระซิบขอพรกับทาน 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ ... เมนูบุฟเฟหมอไฟ 

   
จากน้ันนําทาน ชอปปงตลาดสก็อต (SCOTT MARKET) ซ่ึงเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่ระลึก
มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย งานฝมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง 
นําทานสักการะเจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน(CHAUKHTATGYI RECLINING BUDDHA) ซ่ึงเปนพระที่
มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะ
ของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาที่งดงามมีขนาดความยาวขององค 70 เมตร 
นําทานสักการะพระใหญหงาทัตจี(NGAHTAT GYI BUDDHA)เปนพระพุทธรูปที่สูงเทาตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ืองประกอบดานหลังจะเปน
ไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักเปนลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู สนามบินมิงกะลาดง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 
17.30 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS(8M) เที่ยวบินที่ 

8M350(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
19.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ  










