
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11096 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละ ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณข์องพมา่ 
อ่ิมบญุ. นมสัการมหาบชูาสถาน.มหาเจดียช์เวดากอง เจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

 ค ู่บา้นค ู่เมืองพมา่ 

 พมา่ หรอืเมียนมาร ์

ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนกัท่องเท่ียวตา่งชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมท่ีงดงามถวิล

หาและอยากจะเขา้ไปสัมผัสนานมาแลว้ท่ีเมืองย่างกุง้ติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ท่ีบิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคย

อบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่นผงธลุีดิน และสรรพสาํเนยีง เสียงเซ็งแซ่ ไมม่ีอาคารสงูระฟ้า มีแตต่ึกรามเก่า ๆ ท่ีชาวอังกฤษสรา้ง

ไว ้บนทอ้งถนนก็มีแตร่ถประจาํทาง ท่ีแน่นขนดั แท็กซ่ีร ุ่นคณุปู่และสามลอ้ ท่ีเก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แตใ่นช่วงไม่กี่ปีสดุทา้ย

ของศตวรรษท่ี 20 ย่างกุง้ไดพ้ลิกเปลี่ยนโฉมหนา้ไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรดุโทรมถกูทบุท้ิงเพ่ือสรา้งโรงแรม กับอาคาร 

สาํนกังานท่ีสงูระฟ้าขึ้นมาแทนท่ี แตน่ัน่ไม่ไดท้าํใหเ้สน่ห ์ของย่างกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของนกัท่องเท่ียว พาหนะท่ีทันสมัย 

ชว่ยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถึ้งว่าจะมีตกึสงูขึน้แซมอยู่ กบัหมูโ่บราณสถาน แตวิ่ถีชีวิตของผูค้นกลบัเปลี่ยนแปลง

ไปนอ้ยกว่า  

 หงสาวดี 

เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานท่ีสาํคัญในหงสาวดี อาทิ 

นมัสการพระพทุธไสยาสนช์เวเลยอง ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของพม่า , พระราชวังแห่งกรงุหงสาวดี และมหาเจดีย ์

โบราณสถานท่ีมีความงดงามแห่งหนึง่ของหงสาวดี 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรอื ไจก้ทิ์โย  

พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือ ไจก้ทิ์ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรปูหัวฤๅษี พระธาตอิุนทรแ์ขวน ตัง้อยู่ท่ีเมือง

ไจก้โ์ถ่ อาํเภอสะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพมา่ บนยอดเขา Paung Laung เหนอืระดบั นํา้ทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของ

พระธาตอิุนทรแ์ขวนคือ มีลักษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้

ทายแรงดึงดดูของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตอิุนทรแ์ขวนนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไป

สกัการะ และยังเป็นพระธาตปุระจาํปีจอ (สนุขั) ท่ีคนเกิดปีนี้ตอ้งไปนมสัการสักครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพม่าเชื่อว่า ถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการครบ 3 ครัง้แลว้จะมีแตค่วามสขุความเจริญ 

ก าหนดวนัเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคานเ์ตอร์ สายการบิน 

Bangkok Airways  พบเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  

12.05 น. ออกเดินทางสู่ กรงุยา่งก ุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน Bangkok Airways  เท่ียวบินท่ี   PG 723 

(บรกิารอาหารเท่ียงบนเครือ่ง) 

12.55 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุยา่งก ุง้ (เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่านพิธี

การทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดินทาง 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) ผ่านชม สสุานสมัพนัธมิตร ยคุสมยัพม่ารบกับญ่ีปุ่นในสงครามโลกครั้งท่ี 2 

จากนัน้ นาํท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียม์ ุ

เตา ซ่ึงเป็นเจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีสงูท่ีสดุของหงสาวดีและยังเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวมอญและพม่า

มาชา้นาน แลว้นาํท่านชม พระราชวงับเุรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขดุคน้และบรูณะปฏิสงัขรณเ์มื่อปี 2533 จาก

ซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ทาํใหส้นันษิฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาว

ดีบเุรงนองปัจจบุัน แลว้ตรงส ู่พระธาตอิุนทรแ์ขวนเมืองไจ๊กที์โย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2-3 ชัว่โมง จากนัน่นาํชม วดัพระไฝเลื่อนหรือ วดัไจท้ป์อลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลื่อน   เป็น

พระพทุธรปูที่มีอายมุากกว่า2,000ปีโดยมีเร่ืองเลา่กนัว่าเป็นพระพทุธรปูที่ลอยนํา้มาตดิอยู่ใกล้ๆ วัดจากนัน้

ชาวพม่าไดเ้อาพระพทุธรปูมาประดิษฐานไวท่ี้วัดแลว้ปิดทององคพ์ระทั้งองคต์อ่มาในตาํแหนง่ท่ีหางค้ิวไดม้ี

จดุๆเหมือนไฝเกิดขึน้จะปิดทองกี่ครัง้ก็ยงัเกิดเป็นจดุดาํๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไมไ่ดปิ้ดทองตรงท่ีตาํแหนง่ไฝ

อีกเลย จึงเรียกพระองคน์ีก้นัว่า พระไฝเลื่อน 

 

17.30 น. ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊กที์โย) หยดุพักเพ่ือเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้เพ่ือขึ้นบนภเูขาไจก้ที์โยใช ้เวลา

เดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 30 นาทีแลว้นาํท่านข้ึนกระเชา้ต่อไปยงัยอดเขา ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผสัความเย็นซ่ึงจะคอ่ย ๆ เย็นขึน้ เร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตอิุนทร์

แขวน พระธาตอิุนทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นศิลาใหญ่สงู5.5เมตรปิดทองทั้งองคซ่ึ์ง

ตัง้อยู่บนหนา้ผาอย่างหมิ่นเหมด่คูลา้ยว่าจะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะ พระธาตอิุนทรแ์ขวนนี้นบัเป็น 1ใน

5มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ์ปี พทุธศักราช 

2534 มาลา คาํจนัทร ์ท่ีแตง่วรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม นิราศพระธาตอิุนทรแ์ขวน”   

นาํท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe Lay Hotel  / Kyaikrhto Hotel  หรือเทียบเท่า เป็นโรงแรมอยู่บนเขา 

ความสะดวกสบายจะไม่เท่าโรงแรมในกรงุย่างกุง้ แต่ก็เป็นโรงแรมท่ีสะดวกท่ีสดุสําหรับชาวพทุธ ท่ีจะ

ออกมาสกัการะองคพ์ระธาตอิุนทร์แขวนใกลท่ี้สดุ เพียงท่านกา้วออกจากหอ้งไปเพียงไม่กี่กา้ว ท่านก็จะถึง

องคพ์ระธาตไุดอ้ย่างสะดวกภายใน 5              

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

วนัท่ีหน่ึง เชียงใหม่-ยา่งก ุง้–หงสาวดี-พระธาตอิุนทรแ์ขวน   (-/-/D) 

 

 

 



 

 

หลงัอาหารคํา่เชิญท่านไปนมสัการพระธาตตุามอัธยาศัย สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ

นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพ่ระเจดียไ์จก๊ที์โย ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว หรือกนัลม 

หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน์ี้เปิดตลอดคืนแตป่ระตเูหล็ก

ท่ีเปิดสาํหรบับรุษุเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านัน้  

 
 

05.00 น.  เชิญท่านนมสัการ พระธาตอิุนทรแ์ขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพทุธ 

มีชดุจาํหนา่ยบริเวณวัด เมื่อถวายขา้วพระพทุธนิยมจดุเทียนตามกาํลังวันหรือจาํนวนอาย ุนมสัการ พระ

ธาตอิุนทรแ์ขวน และนมสัการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบนภเูขา ถ่ายรปู และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพิสจูนค์วาม

มหศัจรรยว่์าพระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยู่ไดอ้ย่างไรโดยไมล่ม้หรือหลน่ลงมานมสัการพระเจดียไ์จก๊ที์โย กอ่นกลบั 

06.00น.   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม และเก็บสมัภาระเพ่ือเดินทางกลบั 

07.00น.         ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทกุหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 

400 ปี ชมวัดและโบราณสถานท่ีสาํคญัในหงสาวดี จากนัน้ชม พระเจดียไ์จปุ๊่ น ซ่ึงบรูณะเมื่อ พ.ศ. 2019 

มีพระพทุธรปูปางประทับ นัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพทุธเจา้ (ผินพระ

พกัตรไ์ปทางทิศเหนอื) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพทุธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพทุธเจา้ก

กสุันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพทุธเจา้มหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สรา้งโดยสี่สาวพ่ีนอ้งท่ีอทิุศตนใหก้ับ

พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ 

10.30 น. นาํท่านตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รปู ท่ี วัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษแุละสามเณรไป ศึกษา  
พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถนาํสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแห่งนี้ได ้ จากนัน้นาํท่าน

นมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว”หรือพระนอนยิ้มหวาน ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุ ของ

เมืองหงสาวดี อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพ้ืนเมือง ผา้พ้ืนเมือง เป็นของฝาก

คนทางบา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีเมืองหงสาวดี ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนสูลดัก ุง้มงักร ก ุง้แม่น ้า

เผา เป็ดปักก่ิง 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง  พระธาตอิุนทรแ์ขวน - หงสาวดี- ยา่งก ุง้                        (B/L/D) 

 

 



 

 

บ่าย หลงัรบัประทานอาหาร นาํท่านเดินทางกลบักรงุย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) นาํท่าน

ชม เจดียเ์จา๊ทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสดุ มีขนตา

ท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกตา่งกับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐาน

พระพทุธไสยาสนเ์ป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70เมตรจากนัน้ขบัรถชมตวัเมือง

ย่างกุง้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลางกรงุย่างกุง้  แลว้นาํคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก

(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของพม่าความหลากหลายของสินคา้ของฝากของท่ีระลึก

มากมายราคาถกู อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขม่กุ เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวายงานฝีมือเช่นผา้ปูโตะ๊ท่ีมี

ความสวยงามและราคาถกูมากผา้โสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมาก นาํท่านชม พระเจดียโ์บทาทาวน ์

ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึน้เพ่ือรบัพระเกศาธาตกุอ่นที่นาํไปบรรจใุนพระเจดียช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตไุด ้ ถกู

อัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดน้าํมาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดียแ์ห่งนี้ไดถ้กู  ทาํลายใน

ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี2และไดร้ับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ัว่ไปคือ

ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชิญพระบรมธาตไุวใ้นผอบ

ทองคาํใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนงัใตฐ้านเจดียไ์ดน้าํทองคาํและของมีค่าตา่งๆท่ีมี

พทุธศาสนิกชนชาวพม่านาํมาถวายแก่องคพ์ระเจดีย์ นาํท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ”(นตัโบโบยี) 

ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา 

จากนัน้นาํท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  

ค ่า รับประทานอาหารคํา่ ณ  โรงแรม Pan Pacific Hotel  5 stars              Sea Food Buffet 

อาหารทะเลสดๆ           ป ูหอย ก ุง้มงักร หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกทานไม่อัน้ 

 

 

 

จากนั้นนําท่านกราบนมัสการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคํา

คูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่อายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของ

เมืองย่างกุง้มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในพมา่สถานท่ีแห่งนีม้ีลานอธิฐานจดุท่ีบเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน

สามารถนาํดอกไมธ้ปูเทียนไปไหวเ้พ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมี

และสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดียย์ังมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิด

วันไหนก็ใหไ้ปสรงนํา้พระประจาํวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน์ี้ไดร้ับการบรูณะและตอ่เติมโดย

กษัตริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทั้งหมดนํา้หนกัย่ีสิบสามตนั ภายในประดิษฐานเสน้

พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเคร่ืองอัฐบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสาม

พระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีตา่งๆจาํนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่

บนยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทกุชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภมูิ

หลงัความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีอังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแตเ่กิดพลัดตกแม่นํา้ย่างกุง้เสียก่อน 

อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถนาํขึ้นจากแม่นํา้ไดภ้ายหลังชาวพม่าช่วยกันกูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึ งถือเป็น



 

 

สญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพมา่ถือว่าเป็นระฆงัศักดิ์สิทธ์ิใหต้ีระฆงั3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได ้

ดัง่สมความปรารถนา จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุ ท่านจะได ้

เห็นแสงสีตา่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีนํา้เงนิ, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

 

 

วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต 

อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมม่ีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 

 หลงัจากนัน้ทาํท่านเขา้พกัโรงแรม  Lotte Hotel Yangon 5 stars หรอืเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางไปสกัการะ   วดัพระบารมี หรือ วดับารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้ ท่ีเชื่อว่ายังมี

ชีวิตอยู่จริงดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุีเ้มื่อนาํมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวไดอี้กทัง้ไดช้ื่อว่าเป็นท่ีเก็บองค์

พระบรมสารีริกธาตไุวม้ากท่ีสดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบตุรและองคพ์ระอรหันตต์่างๆ

เชิญสักการะพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสัมมาพทุธเจา้กัสสปะซ่ึงเป็นพระพทุธเจา้องคท่ี์สามในกัปป์นี้

พรอ้มชมความอัศจรรยข์องพระเกศาธาตนุี้ดว้ยพทุธานภุาพทรงขยับพระองคไ์ปมาไดท้ั้งในนํา้และบนบก

และเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตใุหญ่ท่ีส ุดในพม่า  จากนั้นไปนมัสการ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็น

พระพทุธรปูท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในพม่ามีนํา้หนกัถึง 60 ตนั สงู 37 ฟุต แกะสลกัโดย

ช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซ่ึงถือว่าเป็นช่างท่ีฝีมือดีท่ีสดุของพม่า นําท่านชม ปางชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้ง

คู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจํานวน 3 เชือก  ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผือกทกุ

ประการ 

11.00 น.    รบัประทานอาหารว่างเบาๆ ณ ภตัตาคาร Feel Rest รา้นอาหารพ้ืนเมืองช่ือดงัของพม่า 

บรกิารท่านดว้ยอาหารต่ิมซ าสไตลพ์ม่า    จากนัน้ออกเดินทางสูส่นามบิน 

วนัท่ีสาม ยา่งก ุง้-เชียงใหม่                 (B/L/-) 

 

 

 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 



 

 

 

13.40 น. บินลัดฟ้ากลบัสู่ จ.เชียงใหม่   โดยสายการบิน Bangkok Airways  เท่ียวบินท่ี PG 724 (บริการ

อาหารเท่ียงบนเครือ่ง) 

15.30 น.   ถึงสนามบินเชียงใหม ่โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราน้ีรวม       

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินเชียงใหม ่– ย่างกุง้ – เชียงใหม ่โดยสายการบิน Bangkok Aiirways (PG)  

- คา่รถนาํเที่ยวตลอดทริป  

- คา่รถกระบะขึน้พระธาตอิุนทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป ทางบริษทัฯจดัเป็นรถเชา่เหมา 

 คนัสว่นตวัใหค้ณะของท่าน แตถ่า้คณะของท่านมีจาํนวนผูเ้ดินทางนอ้ยกว่านี ้ทางบริษทัฯใชร้ถประจาํทาง จอย 

 ร่วมกบัคณะอ่ืน ) 

- คา่อาหารและที่พกัตามรายการ 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ี 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง (Personal  Accident) วงเงนิท่านละ  1,000,000  บาท,  

- คา่รกัษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม    

-    คา่วีซ่าสาํหรบัคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชวี้ซ่า) 

-    คา่มินบิารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ นอกเหนอืรายการที่ระบ ุ 

-    คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทไม่รวมในทวัร ์

-    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

หมายเหต ุ:  

- ในย่างกุง้ กรณีมีผูเ้ดินทางตัง้แต ่8 ท่านขึน้ไปจะมีเมนพิูเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิ่ง บริการ 

- บริการนํา้ ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชนล์กูคา้เป็นสาํคญั 

 

สิ่ งท่ีควรเตรียมไป : สมัภาระส่วนตวั เช่น เสื้อแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมทัง้คนร ูใ้จ 

เอกสารในการเดินทาง : พาสปอรต์ ท่ีมีอายเุหลือใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

“ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บรกิาร คืองานของเรา” 

อตัราค่าบรกิาร  (ไมมี่ราคาเด็ก) 

ผ ูใ้หญ่พกัหอ้งละ  2 ท่านๆละ    12,888               บาท     

                    พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ                    4,500               บาท 


