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รหัสทวัรฯ์ RGN02 

ทวัรพ์มา่ ยา่งกุง้ หงสาวด ีสเิรยีม 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิ ไลออ้นแอร ์

ทวัรท์ าบญุ แกบ้น แกปี้ชง เสรมิสริมิงมล 

 

ใครๆ ก็ไปกบัเทีย่วสนุกทัวรฯ์ 

นอนด ีโรงแรมระดบั 4 ดาวในกรุงยา่งกุง้ 2 คนื 

พเิศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผา้รกัษโ์ลก/พดั/หมวก) 

ทวัรส์ุขใจอิม่บุญ นมสัการ 2 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ 

 นมสัการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอีงยา่งกุง้  ( 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 ขอพรเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์

 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอีงหงสาวด ี ( 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) 

 รว่มท าบุญตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ทีต่ลาดสกอ๊ต 

 เดนิทางสูเ่มือ่ง สเิรยีม นมสัการ เจดยีก์ลางน า้ 

 อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร กุง้แมน่ า้ยา่ง 

 **สะดวกสบายไมต่อ้งท า วซีา่ อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั (เร ิม่ 27 สงิหาคม 58)**  

อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 

วนัที ่29-31 ธ.ค. 59 12,400 บาท 

Line Id:: teaw_sanook หรอื maiteawsanook 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – สเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้) – มหาเจดยีช์เวดากอง             (-/L/D) 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิ ดอนเมอืง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ อาคาร2เคานเ์ตอร์
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สายการบนิ ไลออนแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น 

08.45 น.  บนิลัดฟ้า สู ่กรุงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายการบนิ ไลออนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL200 

10.00 น. ถงึ สนามบนิ มงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี  

บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่

เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสใน

สมัยโบราณ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กบัแมน่ ้าอริะวด ีน าทา่นชม พระเจดยีเ์ยเลพญา 

(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน ้าอายนัุบพันปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรยีม ที่

บรเิวณทา่เทยีบเรอืบนเกาะ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวัขนาดใหญนั่บรอ้ย ๆ ตวัทีว่า่ยวน

เวยีนใหเ้ห็นครบีหลงัทีโ่ผลเ่หนอืผวิน ้า เสร็จแลว้เดนิทางกลบัยา่งกุง้  

น าทา่นชม มหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาเชยีงกุ

ตระ เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กนัวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บน

ยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู ่72 กระ

รัต และทบัทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่และชาวตา่งชาตมิากมายทีพ่ากนัเทีย่วชมและ

นมัสการทัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไมข่าดสาย โดยกลา่วขานกนัวา่ ทองค าทีใ่ชใ้นการ

กอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีม้จี านวนมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยูท่ีธ่นาคารชาตอิังกฤษ

เสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก(สถานทีส่ าคัญของพระมหา

เจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ป

เทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริิ

มงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใคร

เกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต  ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

วนัเกดิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ัญลักษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 
19.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  

โรงแรม SKY STAR HOTEL / JASMINE HOTEL (ระดบั4ดาว) หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่อง ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย - พระนอนชเวตาเลยีว-เจดยีช์เวมอดอว ์-ยา่งกุง้ –   พระนอน

ตาหวาน – วดัไจ๊กะเลาะ – ตลาดสกอ๊ต                                                      (B/L/D) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืง หงสาวด ี (BAGO) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

 น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จ านวน 
1,200 รูป ทีน่ีเ้ราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีงอยา่งเดยีว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไว ้

ตา่งหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรัทธา) สถานทีแ่หง่นีเ้ป็น

โรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความ
อิม่บญุและอิม่ใจ (สิง่ทีท่างวดัตอ้งการขณะนีค้อื ถว้ย ชาม ส าหรับใสอ่าหาร  สมดุ และ  เครือ่ง



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

เขยีน ส าหรับการศกึษาของ ภกิษุ สามเณร) 

 น าทา่น นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมอืงหงสาวด ี

อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง                     

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืงหงสาวด ี(มกีุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั) 

13.00 น. น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่

คูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจพุระเกศา
ธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพ

กษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระ

เจดยีอ์งคน์ี้ 

 น าทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ  มขีนตาที่

งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทยที่

ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน ์เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค ์   70 เมตร 

ระหวา่งทาง น าทา่นแวะสกัการะ สถปูพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก๊ะเลาะ วดัแหง่นีเ้ชือ่กนัวา่

เป็นสถานที ่ทีเ่ก็บอฐัขิองพระสวุรรณกลัยา โดยมซีุม้รูปปัน้ของพระนางเป็นรูปสกัการะดว้ย

เรือ่งราว ของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี  เชือ่กนัวา่หลวงปู่ โงน่ ไดม้าท าพธิี

ปลดปลอ่ยดวงวญิญาณพระสพุุรรณกลยัาและเหลา่นายทหารไทยทีถ่กูจองจ า ตัง้แตส่มัยเสยีกรุง

ครัง้ทีส่อง (เชญิร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรแีละนักรบไทยที ่เสยีสละ

พระองคเป็นตัวประกนัเพือ่่คืวามสงบสขุของบา้นเมอืง 

 น าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพมา่ มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย 
อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง 

19.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร) 

น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  

โรงแรม SKY STAR HOTEL / JASMINE HOTEL (ระดบั4ดาว) หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่าม เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) - พระหนิออ่น – ชมชา้งเผอืก - กรงุเทพฯ             (B/-/-) 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของแรม 

 จากนัน้น าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ าไป
บรรจใุน พระเจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด  ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไว ้

ทีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 

และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมคีวามแตกตา่งกับพระเจดยีท์ั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้าน
พระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองค า

ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ ไดน้ าทองค าและของมคี่า
ตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและ

นยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา สกัการะ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึง่

เป็นพระพุทธรูปที ่แกะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่มนี ้าหนักถงึ 60 ตนั สงู 37 ฟตุ 

แกะสลักโดยชา่งชาวเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่ถอืวา่เป็นชา่งฝีมอืดทีีส่ดุของพม่า น าชม ชา้งเผอืก ที่

เป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่ามสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวัจ านวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของ

ชา้งเผอืกทกุประการ  

17.00 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

19.45 น. เดนิท      บนิลัดฟ้ากลับสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ ไลออนแอร ์ เทีย่วบนิที ่ SL207 

21.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม 

โดยอยูใ่นดุลยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ 

โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณป์จัจบุนั 

 

 

 

หมายเหต ุ   

 - บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงรายการ  ตาม

ความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง  ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคง

รักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลัก 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ   คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วซีา่พม่าแบบยืน่หมูค่ณะ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศพม่าใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศพม่าไมเ่กนิ 14 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,000 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 


