
 
 

 

 
  



 
 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง 

– เมืองย่างกุ้ง – พระพุทธรูปหยกขาว – 

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

   

YANGON 

STADIUM 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 

เมืองหงสา – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ 

– พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – 

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

 กุ้งแม่น ้า  

YANGON 

STADIUM 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 

 

BKK  RGN RGN  BKK 

  

8M336 10.25 11.10 8M350 17.30 19.20 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟริ์มจากเจา้หนา้ที่

ทุกครั ง ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทัวร์/ทา่น 

พักห้องละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไมม่เีตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ป ี

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

06 – 08 มกราคม 2566 11,990 10,990 2,000 

13 – 15 มกราคม 2566 12,990 11,990 2,000 

20 – 22 มกราคม 2566 12,990 11,990 2,000 

27 – 29 มกราคม 2566 12,990 11,990 2,000 

03 – 05 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,000 

10 – 12 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,000 

17 – 19 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,000 

24 – 26 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,000 

3 

พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพ

กระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน 

– พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – 

สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
Hotpot or 

 BBQ Buffet 
  

** รายการทัวรข์า้งตน้อาจมีการสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 

โปรแกรมเดินทาง 3 วนั 2 คืน : โดยสายการบิน MYANMAR 

AIRWAYS (8M) 

               เทีย่วบนิที ่        เวลาออก                 

เวลาถงึ 

               เทีย่วบนิที ่        เวลาออก                 

เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



 
 

03 – 05 มีนาคม 2566 13,990 12,990 2,000 

04 – 06 มีนาคม 2566 13,990 12,990 2,000 

10 – 12 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,000 

17 – 19 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,000 

24 – 26 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,000 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 12,990 11,990 2,000 

06 – 08 เมษายน 2566 12,990 11,990 2,000 

07 – 09 เมษายน 2566 12,990 11,990 2,000 

13 – 15 เมษายน 2566 13,990 12,990 2,000 

14 – 16 เมษายน 2566 13,990 12,990 2,000 

21 – 23 เมษายน 2566 12,990 11,990 2,000 

28 – 30 เมษายน 2566 12,990 11,990 2,000 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 13,990 12,990 2,000 

** ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ท่าน ** 

อตัราคา่บรกิารสา้หรบัเด็กอายุไม่เกนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

อตัรานี  ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มัคคเุทศก์ท้องถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 1,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สา้คญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท/

ท่าน และช้าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคา

โปรโมชั่นต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น 

2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้า

เท่านั น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้า

ความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร)์ 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั นเป็นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

9. ไม่รวมค่าตรวจ ATK / RT-PCR TEST ก่อนการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษมีผลเป็นลบไม่เกิน 48 

ชั่วโมง 

10. ไม่รวมค่าตรวจ ATK เม่ือเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ๊าด / หรือ 300 บาท 

11. ค่าประกันสุขภาพของเมียนมาร์ Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ (ช้าระ

พร้อมเงินมัดจ้าค่าทัวร์) 

- อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท 

- อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท 

- อายุ 75 ปีขึ นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – พระพุทธรูปหยก

ขาว – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – สักการะแม่ยักษ์ 

07.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR 

AIRWAYS (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อ้านวยความสะดวกในการ

เช็คอินให้แก่ท่าน 

10.25 น้าท่านเดินทางสู่  สนามบินมิงกะลาดง ประเทศเมียนมาร์  โดยสายการบิน MYANMAR 

AIRWAYS (8M) เท่ียวบินที่ 8M336 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.10 เดินทางถึง สนามบินมิงกะลาดง ประเทศเมียนมาร์ หลังจากนั นน้าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ

กระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น้าท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง (YANGON) ย่างกุ้งท้าหน้าที่เป็นเมืองหลวงของพม่าจนถึงปี 

2006 เม่ือรัฐบาลทหารย้ายศูนย์ราชการไปยังเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า 



 
 

 น้าท่านสักการะ พระพุทธรูปหยกขาว วัดเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปสูง 25 ฟุตที่เรียกว่าโลกา จันทา อบายา ลาภ

มุนี ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนสีขาวชิ นเดียวที่ขุดพบในเนิน

เขาสากยิน เมืองมาดายา เขตมัณฑะเลย์ ภาพมีน ้าหนัก

ประมาณ 560 ตัน 

น้าท่าน สักการะแม่ยักษ์ ชื่อนี เราคนไทยส่วนมากจะไม่

ค่อยรู้จัก คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจาก

เจ้ากรรมนายเวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเวรกรรมกับเจ้า

กรรมนายเวรทั งหลาย ช่วยขจัดเคราะห์กรรม ขจัด

อุปสรรค ติดขัดต่างๆ ควรมาอธิษฐานขอให้ท่านช่วย ให้

ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ นเรื่อยๆ นอกจากนี ยังเชื่อกันว่าแม่

ยักษ์...ยังช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จัก

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 

น้าท่านเข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHEWDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์

คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ้านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5 ,448 เม็ด 

โดยเฉพาะชื นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั งผู้คนชาว

พม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาด

สาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค้าที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี มีจ้านวน

มหาศาลกว่าทองค้าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก 

เย็น บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

Day2 เมอืงหงสา – พระเจดยีไ์จปุ๊่น หรอืพระสี่ทศิ – พระราชวงับเุรงนอง – เจดยีช์เวม

อดอว ์– พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสา (BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ

โบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ป ีซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร 

น้าท่านสักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ 

(KYAIKOUN FOUR BUDDHA IMAGE) ซึ่งบูรณะ

เมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ

ทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ

เจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า

ในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) 

พ ร ะพุ ท ธ เ จ้ า ก กุ สั น ธ ะ ( ทิ ศ ต ะ วั น อ อก )  แ ล ะ

พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่

สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้าง

พระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับ

บุรุษเพศ 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น ้าเผา ท่านละ 1 ตัว 



 
 

จากนั นน้ าท่ านชม พระราชวั งบุ เ ร งนอง  (GOLDEN PLACE) ซึ่ ง เพิ่ ง เ ริ่ มขุดค้น  และ 

บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่  ท้าให้สันนิษฐานได้ว่า

โบราณสถานแห่งนี เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ น

สมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี กว้างใหญ่เพียงใด 

น้าท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (SHWEMAWTAW PAGODA) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหา

เจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อน

ออกศึกของบูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อ

ครั งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา

นมัสการพระเจดีย์องค์นี  

จากนั นน้าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

(SHWETHARLYAUNG RECLINING BUDDHA) 

เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นที่

เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอน

ที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 

เมตร อีกทั งยังสามารถเลือกซื อของฝาก อาทิ ไม้

แกะสลัก ผ้าปักพื นเมือง ผ้าพื นเมือง 
 

เย็น บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 

Day3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอน

ตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั นน้าชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ (BOTAHTAUNG PAGODA) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ นเพื่อรับ

พระเกศาธาตุก่อนที่น้าไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ นจาก

เรือ ได้น้ามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี ก่อน พระเจดีย์แห่งนี ได้ถูก ท้าลายใน

ระหว่างสงครามโลกครั งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์

ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ 

พระบรมธาตุไว้ในผอบทองค้าให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ 

ได้น้าทองค้าและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน้ามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัด

แสดงไว้ น้าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอ

พร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์

เมี๊ยะ ตามต้านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่าง

แรงกล้า ไม่ยอมกินเนื อสัตว์จนสิ นชีวิตไปและได้กลายเป็นนัต จนเมื่อสิ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่ง

ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว หากจะขอพรจะต้องเข้าไปถวายนม น ้าแดง ข้าวตอก และ

ดอกไม้ จากนั นก็กระซิบขอพรกับท่าน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่หม้อไฟ 



 
 

   

จากนั นน้าท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต (SCOTT MARKET) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มี

สินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ 

เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง 

น้าท่านสักการะ เจดีย์ เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน (CHAUKHTATGYI RECLINING 

BUDDHA) ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่

งดงามมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 

น้าท่านสักการะ พระใหญ่หงาทัตจี (NGAHTAT GYI BUDDHA) เป็นพระพุทธรูปที่สูงเท่าตึก 5 

ชั น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็น

โลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ้าลอง

แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง 

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

17.30 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 

(8M) เท่ียวบินที่ 8M350 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ  



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 


