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รายละเอียดการเดินทางไปท าบุญไหว้พระท่ีเมืองพม่า  

กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ทองค าชเวดากอง 

  และพุทธสถานอันศักดิ์สิทธ์ิแห่งกรุงย่างกุ้ง 

  2 วัน 1 คืน 

  โดยสายการบินไทยไลออน แอร์ (Thai Lion Air) 

 
 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ  - กรุงย่างกุง้ 
07.30 น. - ผู้เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกเทอร์มินอล 1  

 09.05 น. - ออกเดินทางไปกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแหง่สหภาพพม่า โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เท่ียวบินที่  SL200  
(ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 05 นาที) 

 10.00 น.* - (เวลาท้องถิ่นของสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) ถึงสนามบินมงิกาลาดอน
กรุงย่างกุ้งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านพิธีการศุลกากร 

11.00 น. - กราบสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี แห่งเมืองย่างกุ้ง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1899 และเสร็จสมบูรณ์ใน
ปี ค.ศ.1907 องค์พระมีความยาวถึง 65.85 เมตร พระเนตรกว้าง 5 ฟุต พระพักต์ขาว พระโอษฐ์แดง พระ
เนตรด าเข้มขับด้วยสีฟ้าอ่อน หวานจนได้รับการขนานนามว่า พระนอนตาหวาน 

 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
13.00 น. - กราบนมัสการพระเจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป  

ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อนในปี พ.ศ. 2486 พระเจดีย์แห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง
พบพระอบทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 
องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่
ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการ เทพทันใจ 
(นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย เช่ือว่าอธิ
ฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา   

- จากนั้นน าท่านสักการะ เทพกระซิบ หรือ เทพนาคกัลยา ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ซึ่งการขอพรเทพ
กระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน 

14.30 น. - อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบยกอองซาน สถานที่ช็อปปิ้งที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า  
เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก ตั้งแต่อาหารนานาชนิด   เสื้อผ้า  
ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะสลักพระพุทธรูปเทวรูปที่ท าด้วยไม้จันทน์, เครื่องแกะสลัก, 
เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือ
เก่า, ผ้าไหมลายต่างๆ ไปจนถึงบรรดาว่านต่างๆเช่น ว่านหงสาวดี ภาพวาดสีน้ ามันรูปทิวทัศน์ของพม่า , 
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สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ตลาดน้ีสร้างโดยนายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มี
อาคารหลายหลังเช่ือมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด 

16.30 น. - น ากราบนมัสการพระบรมธาตุชเวดากอง (SHWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์ทองค าที่งดงาม ตั้ง
เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง  109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ช่ือ “สิงห์คุตร 
(SINGUTTARA)” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุดในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้ง ฐานขององค์พระ
มหาเจดีย์มีความกว้างโดยรอบประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ
อีกนับร้อยองค์มีซุ้มประตูสี่ด้านเป็นศิลปะของมัณฑะเล ปลายยอดฉัตรขององค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมายนับพันเม็ด พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สันนิษฐานโดยนักโบราณคดีว่าเริ่มก่อสร้างขึ้น
ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 1 และเช่ือกันว่าภายในองค์พระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น  ปัจจุบันชาวพุทธจากทั่วโลกได้มาประกอบกิริยาบุญในลักษณะต่างๆท่านจะ
ประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ จนท าให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ 

18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร   
   - จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก โรงแรมกรีน ฮิลล์ เบสท์เวสเทิร์น (Green Hill Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สองของการเดินทาง  กรุงย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 
06.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
07.30 น. - พบหมอ E.T. 
10.00 น. - กลับโรงแรมท่ีพัก จากน้ันเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 
11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
13.00 น. - น าชมวัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระ

เกศาธาตุน้ีเมื่อน ามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ช่ือว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้
มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ เชิญสักการะพระเกศา
ธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้ พร้อมชมความอัศจรรย์
ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได้ทั้งในน้ าและบนบก และเป็นพิพิธภัณฑ์พระ
ธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า 

14.00 น. - ชมวัดพระหยกขาว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกสีขาวที่มีขนาดใหญ่  มีความสูงกว่า 37 ฟุต เเละมี
ความกว้าง 24 ฟุต น้ าหนักโดยรวมอยู่ที่ 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปเเบบประทับนั่ง โดยที่พระหัตถ์ขวาจะ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ อัญเชิญมาจากสิงคโปร์เเละลังกา ภายในบริเวณวัดนี้ยังมีโรงช้างเผือก
คู่บ้านคู่เมืองที่ส าคัญ มีผิวเนื้อสีชมพูอย่างน่าอัศจรรย์ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม ช้างเผือกเชือกที่
อายุมากที่สุดเคยท าหน้าที่ เป็นช้างที่อัญเชิญพระเข้ียวเเก้วจากสนามบินไปยังถ้ ามหาภาศนะในงาน
สังคายนาพระไตรปิฏก  
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16.00 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 
17.00 น. - น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มิงกาลาดอน 
19.55 น. - ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เท่ียวบินที ่SL207   
21.45 น. - (เวลาทอ้งถ่ินในประเทศไทย) ถึงกรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ… 

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

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิผู้ใหญ่ ท่านละ  37,800          บาท 
  หมายเหตุ: ราคานี้ส าหรับผู้เดินทาง 2 ท่าน (เท่าน้ัน) (รวมค่าบริการหมอ ET แล้ว) 
หมายเหตุ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอตัราแลกเปล่ียน

ค่าเงินสกุลบาทท่ีไม่คงท่ีและความผนัแปรของราคาน ้ ามนักรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว ้ 

 
อัตรานี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินไทยไลออนแอร์ ช้ันทัศนาจรเส้นทาง กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - 

กรุงเทพฯ   
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (พัก 1 Twin)   
 ค่าอาหารตามรายการระบ ุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการน าเที่ยวตามรายการระบ ุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าเจ้าหน้าที่ชาวท้องถ่ินคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าประกันคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000.- บาท) 
หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ากล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ (ถ้าม)ี 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
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 ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว 

 ส าหรับราคาน้ีบริษัท ฯ จะไมร่วมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเกบ็เพิม่ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปเจ้าหน้าที่ชาวท้องถ่ินคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 
 
การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินทั้งหมด  

 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
 
 หมายเหตุ  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับรกิารทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


