
                 

  ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน 
กำหนดการเดินทาง วันนี้ – 30 ม.ิย. 66 

วันแรก  กรุงเทพฯ –ย่างกุ้ง –วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) – เจดีย์กาบาเอ –พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
(-,L,D) 

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบิน ดอนเมือง เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย 
07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ FD251 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30  นาที) 
08.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดงเมืองย่างกุ้ง ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ รอรับคณะของท่าน ณ ประตูทางออกสนามบิน เมืองย่างกุ้ง 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองย่างกุ้ง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย แวะสักการะ เจดีย์ กาบาเอ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ชำระพระไตรปิฎก เป็นที่แปลกตาอีกที่หนึ่ง

และมีความสวยงามมาก โดยเฉพาะด้านใน  กาบาเอ ในภาษาพม่า แปลว่าโลกแห่งความสันติ
สุขสร้างขึ้นในปี1952 เจดีย์แห่งนี้เป็นที่ระรึกถึงการประชุมสภาสงฆ์ระดับโลกคร้ังที่6 สุขแก่
ชาวโลกของพระพุทธศาสนา ภายในยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ในหลวง และพระราชินีได้ทรง
ปลูกไว้ครั้งเสด็จเยือนประเทศพม่าอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2500 เมื่อคร้ังที่พม่าโดนพายุไซ
โคลนากิสถล่มกรุงย่างกุ้งแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่ได้รับความเสียหาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
วัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่า ยังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พ ระ เกศาธาตุนี้
เมื่อนำ มาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้ไดช้ื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้
มากที่สุดมีของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ จากนนั้น นำ ท่าน
เดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นำ ท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ แห่งเมืองดากอง หรือ 
ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้า อิระวดีมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศพม่า มี
ความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนมหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองคำ โอบหุ้ม น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำ 
ค่ากว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็น 3 ล้าน
กว้างรองรับแรงศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนได้จำนวนมากบริเวณทางขึ้นทั่งสี่ทิศจะมีวิหารโถง 
สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องกระจกทั้งหลังภายในประดิษฐานพระ
ประธาน 
สำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบูชาเจดีย์ช
เวดากองเป็น บุญกุศลสู่การหลุดพ้น์ 

ค่ำ  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร 



นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก 

วันที่สอง  หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย (ตักบาตร พระสงฆ์ 500 กว่า) –พระธาตุมุเตา – พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลยีง –  พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง – เจดีย์โปว์ตาทาวน์ – เทพทันใจ
(B,L,D) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ 
และอายุมากกว่า 400 ปีอยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.)  ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นว้ดสำคัญ มีพระสงฆ์กว่า 
1,000 รูป อีกทั้งวัดยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีก  
จากน้ำ นำชม เจดีย์ชเวมอดอร์หรือเราเรียกว่าพระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ
กลางเมืองหงสาวดี มีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเก่าแก่กว่า 2,000 ปีภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของ 4 พระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักด์สิทธิ์สำคัญ
สูงสุดของชาวพม่า 
เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธ

ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต 
สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ให้
ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมเคร่ืองไม้ แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางชมสถานที่ซึ่ง
มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ คือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้น
ในปีพ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจ้าอันนัทบุเรง ในปี
พ.ศ. 2142 อีกทั้งยังเช่ือว่าพระราชวังบุเรงนองเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อ
ครัง้ยังทรงพระเยาว์และถูกจับ เป็นตัวประกันอีกด้วย ภายในท่านจะได้ชมพระราชวังบุเรงนองที่
สร้างตามแบบผังเดิมสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ย่างกุ้ง นำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์
ตามตำนานเล่าเมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์ มอญทรงบัญชาให้นายทหาร
ระดับแม่ทัพ ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและ
มาขั้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณจึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่ง
พระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ 
เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเร่ือยมา  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่
นาชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่ง
เป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามตามประวัติศาสตร์ เคยประดิษฐานอยู่ใน



พระราชวังมัณฑะเลย์ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไป
ยังพิพิธภณัฑกลักาต้าในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวงัมัณฑะเลย์
ต่อมาในปี2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจาก
พระพุทธรูปทองคำแล้ว จากน้ันนา ท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักด์สิทธ์ของชาวพม่า
และชาวไทย ที่นิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบนั้น
ชาวพม่าเช่ือว่าเป็นธิดาของพญานาค   การขอพรเทพกระซิบไปขอเบาๆ ข้าง ๆ หูซึ่งเป็นที่มา
ของเทพกระซิบ 

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก 

วันที่สาม  พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ตลาดสก๊อต – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  (B,L,D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก 
นำท่านชม วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่
ที่สุดในโลกและนำชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตารา
โบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน จากน้ัน นำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์
เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองราคาถูกเช่น งาช้างแกะสลักพระพุทธรูป ไม้ห้อมแกะสลกั 
แป้งทานาคาผ้าปักพื้นเมือง และเคร่ืองเงิน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นา ท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง  

17.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินพม่า เที่ยวบินที่ FD254  สู่กรุงเทพฯ  
19.30 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…….. 

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

 
 
 
 

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน 



 Hotel 2 pax 3-5 pax 6-9 pax 10-14 pax 15-19 pax 20-29pax 30 pax พักเดี่ยว 
3 star 10500 9400 8400 7300 6800 6400 6100 2100 
4 star 11200 10500 9100 8000 7500 7100 6800 2500 
5 star 11900 11200 9800 8700 8200 7800 7500 3500 

-ค่าประกันโควิทซื้อผา่น Agency Myanmar     
อายุ 1 - 60 ปี = 2000 บาท / ท่าน 
อายุ 61- 75 ป ี= 2800 บาท / ท่าน 
อายุ 75 & up = 3800 บาท / ท่าน 
3 Star Hotel   :  RENO HOTEL   or GRAND UNITED  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
4 Star Hotel   :  JASMINE HOTEL   or GREEN HILL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
5 Star Hotel   :  LOTTE HOTEL   or NOVOTEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 
อัตรานี้รวม  
-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ  
-ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน 
-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ    
-ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ 
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ   
 
อัตรานี้ไม่รวม  
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม   
-ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า พนักงานบริการทุกที่ 
-ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ตามรายการที่ระบุ   
-ค่าวีซ่ากรณีต่างชาติ   
-ค่าประกันโควิทซื้อผ่าน Agency Myanmar     
-ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์  และมินิบาร์   
-ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในการบริการนำเที่ยว (ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มีVAT) 
 
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 
 
 
 
 
 



 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, 
ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 
จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสม
ไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 
 

 

 
 


