
 

 

รหัสทัวร DKC1900499 

ทัวรพมา ยางกุง หงสาวดี 2วัน 1 คืน (FD) 

พระราชวังบุเรงนอง เจดียชเวมอดอร พระมหาเจดียชเวดากอง  พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว 
พระเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดียโบตาทาวน ช็อปปم�งตลาดสกอต 

  

            
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานดอนเมือง –พระเจดียชเวมอดอว(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรง
นอง – พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียชเวดากอง 

05.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอร 1-2 สาย
การบินแอรเอเชีย  ประตู 2-3 

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
07.30  ออกเดินทางสู เมืองยางกุง ประเทศพมา  โดยสายการบิน  Air Asia 

(FD) เที่ยวบินที่ FD251 
08.15  เดินทางถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 3นาที) 

ผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอย และรับกระเป�า  

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงท่ี
เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจาก
เมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 
ชม.  นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดีเพื่อสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเปน
สัญลักษณแหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของพมา 
คนไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่ง
คร้ังกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ในสมัย
โบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และ
เม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหง
สาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี ยังเคยผานการพังทลายจาก
แผนดินไหวคร้ังใหญมาแลวถึง 4 คร้ัง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหักพังลงมา แต
ดวยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคน้ี จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวขึ้นมา
ใหมในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรางสูง 70 ฟุต) นับเปน
เจดียที่สูงที่สุดในพมา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  (พิเศษ  เมนูกุงแมน้ําเผา ทานละ 1 
ตัว) 

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) 



 

 

ซึ่งเพิ่งเร่ิมขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเม่ือป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจา
บุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เมื่อ
ตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแต
รองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมา
ใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร  นําทานเดินทางไปนมัสการสักการะ พระพุทธ
ไสยาสนชเวตาเลียว เปนที่เคารพนับถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 
เมตร สรางข้ึนโดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธ
ลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของ
ไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดทีส่วยงาม เม่ือคร้ังกอน
พระพุธรูปองคน้ีถูกปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐทามกลางป�ารก 
จนถึงป พ.ศ. 2424 เม่ืออังกฤษสรางทางรถไฟสายพมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี 
จากน้ันในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสี
และปดทองใหม จนกลายเปนพระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน  จากน้ันนําทานชม
และนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคํา
คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง 
หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญที่สุดในพมา สถานที่แหงน้ีมี 
ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไป
ไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริ
มงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 
องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต 
พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวย
แผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสาม
พระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ จํานวนมาก และยังมี
เพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซึ่ง
ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท ซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิ
หลังความเปนมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตก



 

 

แมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวน
ไวที่เดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซ่ึงชาวพมาถือวาเปนระฆัง
ศักด์ิสิทธ์ิ ใหตีระฆัง 3 คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการชมแสงของอัญ
มณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน 
สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน  

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (2) 
 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SEDONA HOTEL   หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่ 2 เจดียโบตาทาวน  – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี – 
ตลาดสกอต  

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม      (3)                                       
จากน้ันนําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่
พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูก
ระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองค จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค และจารึกดิน
เผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดีย
ที่ประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระ
เจดีย  จากน้ันนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของ
ชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลว
สมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือ
ผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท 
หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย) แลวเอาไปใส
มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว 
จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะ เทพ
กระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาค
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิต
ไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมาก



 

 

เชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)    (พิเศษ  เมนูเปนปกก่ิง + สลัดกุง

มังกร)   

นําทุกทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความ
สวยท่ีสุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ  จากน้ันนําทานเท่ียว
ชม ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot 
Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึน้โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปน
อาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายใน
ตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา 
เปนตน  (หากซื้อส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง 
เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)  หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทน 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง             
21.40  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที ่ FD258 

23.30  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

หมายเหตุ                                                                                                                    
รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมืองสายการบิน, 
การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน  ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเปนสําคัญ  

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

30 Apr - 01 May 
2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 



 

 

14 - 15 May 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

11 - 12 Jun 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

16 - 17 Jul 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

17 - 18 Sep 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

08 - 09 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

22 - 23 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

29 - 30 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

หมายเหตุ               

สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่น่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงค
ตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่น่ังได เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ 
Random ไมสามารถล็อกที่น่ังได ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขสายการ
บิน  

* ในกรณีตองการล็อกที่น่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว 

* ตองการล็อคที่น่ังแถวหนา Hot Seat 

- แถวท่ี 1    คาบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 

- แถวท่ี 2-5  คาบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

- แถวท่ี 6-8  คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกคร้ังกอนทําการจองคะ 



 

 

ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ                                          
(ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได) 
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน แอรเอเชีย ขาไปทานละ 20 กก.  ขากลับทานละ 20 กก 
8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
–  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 
–  คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัท
ไดทําไว ) 

ราคาทัวรไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 



 

 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
    เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา 20  ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข



 

 

ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 

  

 


