
     
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 12395 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละ ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณข์องพมา่ 
อ่ิมบญุ. นมสัการมหาบชูาสถาน.มหาเจดียช์เวดากอง เจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

                                   ค ู่บา้นค ู่เมืองพมา่ 
                 โดยสายการบิน..... Myanmar National Airlines 



พมา่ หรอืเมียนมาร ์

ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนักท่องเท่ียวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

งดงามถวิลหาและอยากจะเขา้ไปสมัผสันานมาแลว้ท่ีเมืองย่างกุง้ติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ท่ีบิดเบือน เลือนราง เมือง

โบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่นผงธลุีดิน และสรรพสาํเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสงูระฟ้า มีแตต่ึกราม

เกา่ ๆ ท่ีชาวอังกฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มีแตร่ถประจาํทาง ท่ีแนน่ขนดั แท็กซ่ีร ุ่นคณุปู่และสามลอ้ ท่ีเก่าจวนจะพังมิ

พงัแหล ่แตใ่นชว่งไมก่ี่ปีสดุทา้ยของศตวรรษท่ี 20 ย่างกุง้ไดพ้ลิกเปลี่ยนโฉมหนา้ไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรดุโทรมถกูทบุ

ท้ิงเพ่ือสรา้งโรงแรม กับอาคาร สาํนักงานท่ีสงูระฟ้าขึ้นมาแทนท่ี แต่นัน่ไม่ไดท้ําใหเ้สน่ห์ ของย่างกุง้ ลดนอ้ยลงใน

สายตาของนกัท่องเท่ียว พาหนะท่ีทันสมยั ช่วยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบายขึ้นและแมถึ้งว่าจะมีตึกสงูขึ้นแซมอยู่ กบัหมู่

โบราณสถาน แตวิ่ถีชีวิตของผูค้นกลบัเปลี่ยนแปลงไปนอ้ยกว่า   

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญไ่มม่รีาคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

ม.ีค. 29-31 7,887.- 2,500.- 

เม.ย. 
5-7 7,887.- 2,500.- 

26-28 7,887.- 2,500.- 

พ.ค. 

3-5 7,887.- 2,500.- 

10-12 7,887.- 2,500.- 

17-19 8,888.- 2,500.- 

24-26 7,887.- 2,500.- 

ม.ิย. 

7-9 7,887.- 2,500.- 

14-16 7,887.- 2,500.- 

21-23 7,887.- 2,500.- 

28-30 7,887.- 2,500.- 

 

 

16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน

Myanmar National Airlines พบเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  

18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรงุยา่งก ุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เท่ียวบิน

ท่ี UB-010 (บรกิารอาหารว่างบนเครือ่ง) 

19.15 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุย่างก ุง้(เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจาก

ผ่านพิธีการทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

หลงัจากนัน้นาํท่านเดินทางสูใ่จกลางกรงุย่างกุง้  

วนัท่ีหน่ึง     เชียงใหม-่ ยา่งก ุง้         (-/-/D) 

 

 

 



20.00 น. น     น        น          Ten Miles Rest 

หลงัจากนัน้ทาํท่านเขา้พกัโรงแรม  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht  Hotel หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางผ่านชม พระเจดียส์เุล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  2 

USD/PAX) องคพ์ระเจดียส์งูถึง157ฟุต ตัง้อยู่ใจกลางกรงุย่างกุง้สรา้งอทิุศใหแ้ก่สเุลนตัหนึ่งในสี่นตั

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตาํนานของพระมหาเจดียช์เวดากอง นาํท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรา้งขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตกุ่อนท่ีนาํไปบรรจใุนพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตไุด ้ ถกู

อัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดน้าํมาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ไดถ้กู 

ทาํลายในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี2และไดร้ับการปฏิสงัขรณข์ึ้นมาใหม่โดยมีความแตกตา่งกบัพระ

เจดียท์ัว่ไปคือออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชิญพระ

บรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์ไดน้าํ

ทองคาํและของมีคา่ตา่งๆท่ีมีพทุธศาสนกิชนชาวพมา่นาํมาถวายแก่องคพ์ระเจดีย์ นาํท่านสกัการะขอ

พรจาก “เทพทนัใจ”(นตัโบโบยี) ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อว่า

อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนัน้นาํท่านขอพรจาก เทพกระซิบ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Western Park Restaurant พิเศษเมนสูลดัก ุง้

มงักร เป็ดปักก่ิง (เฉพาะ 8 ท่านขึ้นไป) 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง ยา่งก ุง้                                            (B/L/D) 

 

 



บ่าย นาํท่านไปชม วดังาทตัจี (Nga That Gyi) เป็นวัดท่ีสรา้งขึ้นตัง้แตส่มยัเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 

10 วัด ท่ีมีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นขบัรถชมตวัเมืองย่างกุง้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น

ย่านใจกลางกรงุย่างกุง้จากนัน้ขบัรถชมตวัเมืองย่างกุง้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจ

กลางกรงุย่างกุง้  

  จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่วดัพระบารมี หรอื วดับารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้ ท่ีเชื่อว่ายัง

มีชีวิตอยู่จริงดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุีเ้มื่อนาํมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวไดอี้กทั้งไดช้ื่อว่าเป็นท่ี

เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตไุวม้ากท่ีสดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบตุรและองคพ์ระ

อรหนัตต์า่งๆเชิญสกัการะพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะซ่ึงเป็นพระพทุธเจา้องค์

ท่ีสามในกปัป์นีพ้รอ้มชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตนุีด้ว้ยพทุธานภุาพทรงขยับพระองคไ์ปมาได้

ทั้งในนํา้และบนบกและเป็นพิพิธภณัฑพ์ระธาตใุหญ่ท่ีสดุในพม่า จากนัน้ขบัรถชมตวัเมืองย่างกุง้ ชม

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลางกรงุย่างกุง้ หลังจากนัน้นาํท่านไปเท่ียวชมไชนา่ทาวน ์

พม่า ซ่ึงเป็น Food Street #19 มีอาหารการกินเยอะมาก ประเภท บาบิคิวทกุชนืด ของป้ิง ย่าง ทั้ง

ซอย นอกจากนัน้ยงัมีอาหารทะเลสดๆใหเ้ลือกทนมากมาย ทั้งผลไมท้กุชนิด สินคา้ของฝาก พ้ืนเมือง

พมา่ทกุประเภท  

 นาํท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงาม

ท่ีสดุ มีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกัน ซ่ึงแตกต่างกับศิลปะ

ของไทยท่ีประดิษฐานพระพทุธไสยาสนเ์ป็นศิลปะพมา่ท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค7์0เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านไปนมสัการ เจดียม์หาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่ท่ีเท่ียวท่ีตัง้อยู่ขา้งๆ 

เจดียช์เวดากอง เป็นเจดียท่ี์ถือไดว่้ามีความสวยงามมากทีเดียวภายในองคเ์จดียม์ีภาพวาดของ 12 



ราศี หรือคลา้ยๆกบัทอ้งฟ้าจาํลองบา้นเรา 

  จากนัน้นาํท่านกราบนมัสการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคาํ

คูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่อายกุว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อ 

 เดิมของเมืองย่างกุง้มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในพม่าสถานท่ีแห่งนี้มีลานอธิฐานจดุท่ีบเุรงนองมาขอพร

กอ่นออกรบท่านสามารถนาํดอกไมธ้ปูเทียนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐาน

เพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดียย์ังมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํา้พระประจาํวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแกช่ีวิตพระเจดียน์ี้

ไดร้บัการบรูณะและตอ่เติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทั้งหมดนํา้หนกั

ย่ีสิบสามตัน ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเสน้และเคร่ือง

อัฐบริขารของพระพทุธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณี

ตา่งๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวิหารสี่

ทิศซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทกุ

ชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภมูิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆงัใบ

ใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะยืดเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแม่นํา้ย่างกุง้เสียก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถ

นาํขึ้นจากแม่นํา้ไดภ้ายหลังชาวพม่าช่วยกันกูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

สามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศักดิ์สิทธ์ิใหต้ีระฆงั3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความ

ปรารถนา จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุ ท่านจะไดเ้ห็น

แสงสีตา่งกนัออกไป 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  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht Hotel หรอืเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 



  

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นาํท่านไปนมสัการนมสัการเจดียช์เวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint)  เป็นเจดียท่ี์มีความสวยงาม 

อายเุก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุง้ เป็นจดุศนูย์รวมหมอดขูองเมืองย่างกุง้จนกลายเป็นสมาคม 

โหราศาสตร ์ในเมืองย่างกุง้ 

 นําคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของพม่าความ

หลากหลายของสินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายราคาถกู อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขม่กุ 

เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวายงานฝีมือเช่นผา้ปูโตะ๊ท่ีมีความสวยงามและราคาถกูมากผา้โสร่งหญิงชายท่ีมี

ลวดลายงามมากหลงัจากนนัน้นาํท่านไปนมวัการ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้นาํท่านสักการะ พระเข้ียวแกว้ และ พระหินอ่อน (เจา๊ดอจี) ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูท่ีแกะสลัก

จากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในพม่ามีนํา้หนักถึง 60 ตัน สงู 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมือง

มณัฑะเลย ์ซ่ึงถือว่าเป็นชา่งที่ฝีมือดีท่ีสดุของพมา่แลว้นาํท่านชม ปางชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้ง 

 คูบ่า้นคูเ่มืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจาํนวน 3 เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผือกทกุ

ประการ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

15.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู ่จ.เชียงใหม ่  โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เท่ียวบินท่ี UB-009 

17.20 น.   ถึงสนามบินเชียงใหม ่โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



อตัราน้ีรวม       

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินเชียงใหม ่– ย่างกุง้ – เชียงใหม ่โดยสายการบิน Myanmar National Airline  

- คา่รถนาํเที่ยวตลอดทริป  

- คา่รถกระบะขึน้พระธาตอิุนทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป ทางบริษทัฯจดัเป็นรถเชา่เหมา 

 คนัสว่นตวัใหค้ณะของท่าน แตถ่า้คณะของท่านมีจาํนวนผูเ้ดินทางนอ้ยกว่านี ้ทางบริษทัฯใชร้ถประจาํทาง จอย 

 ร่วมกบัคณะอ่ืน) 

- คา่ท่ีพกัและคา่อาหารตามรายการ 

- ถา้มีผูเ้ดินทางมากกว่า 15    น   น                น                น 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ี 

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

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

อตัราน้ีไม่รวม    

-    คา่วีซ่าสาํหรบัคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชวี้ซ่า) 

- คา่กระเชา้ขีน้พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

-    คา่มินบิารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ นอกเหนอืรายการที่ระบ ุ 

-    คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1500 บาท ไม่รวมในราคาทวัร ์

-    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

หมายเหต ุ:  

- ในย่างกุง้กรณีมีผูเ้ดินทางตัง้แต ่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” 


