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บินตรง..เชียงใหม่ 

ย่างกุ้ง ไหว้พระ ขอพร 3วัน 2คืน 
ติด เสาร์ - อาทิตย์...ลาวันเดียว 

 

พระเจดีย์สุเล – พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดงานทัตจี -        

วัดบารมี – พระนอนตาหวาน – เจดยี์มหาวิชยะ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – 

เจดีย์ชเวโพนพวิน - พระเขี้ยวแก้ว – พระหินอ่อน - ตลาดโบโจ๊ก 

พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 

เดินทาง 5-7 เม.ย. 2562 

 

    โดยสายการบิน  
 

 

บินด้วยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) :  

ขึ้นเครื่องทีส่นามบินเชียงใหม ่

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม  

1 เชียงใหม่- ย่างกุ้ง - -  Holly Hotel / 

Vintage Luxury 

Yacht  Hotel หรือ

เทียบเท่า 

2 พระเจดีย์สุเล – พระเจดีย์โบตะตอง -     

เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดงานทัตจี -  

วัดบารมี – พระนอนตาหวาน – พระมหา

เจดีย์ชเวดากอง 

   Holly Hotel / 

Vintage Luxury 

Yacht Hotel หรือ

เทียบเท่า 

3 เจดีย์ชเวโพนพวิน - พระเขี้ยวแก้ว – พระ

หินอ่อน - ตลาดโบโจ๊ก 

  - 
- 

 



Day 1 : เชียงใหม่- ย่างกุ้ง 

16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ 

เคาน์เตอร์ สายการบิน Myanmar National Airlines พบเจ้าหน้าที่ของทาง

บริษัทฯ  คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน Myanmar National 

Airlines เที่ยวบินที ่UB-010 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 

19.15 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 

30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อม

ตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ใจกลาง

กรุงย่างกุ้ง 

20.00 น. น าท่านรับประทานอาหารค่ า Ten Miles Rest 

ทีพ่ัก โรงแรม  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht  Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2 : พระเจดีย์สุเล – พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัด

งานทัตจี -  วัดบารมี – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น า ท่ า น เ ดิ น ท า งผ่ า นชม     

พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada) 

(ถ้ า ต้ อ ง ก า ร เ ข้ า ช ม  มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  2 USD/PAX) 

องค์พระเจดีย์สูงถึง157ฟุต 

ตั้งอยู่ ใจกลางกรุงย่างกุ้ ง

สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งใน

สี่นัตที่ เกี่ยวข้องกับต านาน

ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

 น าท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุ

ก่อนที่น าไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้น



จากเรือ ได้น ามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้

ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดย

มีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้าง

โปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองค าให้ผู้คน

ได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้น าทองค าและของมี

ค่าต่างๆท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ 

 น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพ

อย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  

 จากนั้นน าท่านขอพรจาก เทพกระซิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Western Park Restaurant พิเศษ

เมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง (เฉพาะ 8 ท่านขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านไปชม วัดงาทัตจี (Nga That Gyi) เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 

2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นขับรถชมตัวเมือง



ย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งจากนั้นขับ

รถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลาง

กรุงย่างกุ้ง 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของ

พระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อน ามาวางบน

มือจะสามารถเคล่ือนไหวได้อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้

มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์

ต่างๆเชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งเป็น

พระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้

ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไปมาได้ทั้งในน้ าและบนบกและเป็นพิพิธภัณฑ์

พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง หลังจากนั้นน าท่านไปเที่ยวชมไชน่า

ทาวน์ พม่า ซึ่งเป็น Food Street #19 มีอาหารการกินเยอะมาก ประเภท บาบิ

คิวทุกชนืด ของปิ้ง ย่าง ทั้งซอย นอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลสดๆให้เลือกทน

มากมาย ท้ังผลไม้ทุกชนิด สินค้าของฝาก พื้นเมืองพม่าทุกประเภท 

 น าท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระ

ที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและ

พระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์

เป็นศิลปะพม่าทีง่ดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านไปนมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่



ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างๆ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่ถือได้ว่ามีความสวยงามมาก

ทีเดียวภายในองค์เจดีย์มีภาพวาดของ 12 ราศี หรือคล้ายๆกับท้องฟ้าจ าลอง

บ้านเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 

พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์

ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

ในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน

สามารถน าดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลาน

อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ า

พระประจ าวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อ

เติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนัก

ยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปด

เส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอด

ประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่

ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลา

โถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรม



ทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความ

เป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตก

แม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึ้นจากแม่น้ าได้ภายหลัง

ชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ทีเ่ดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่ง

ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่ง

สมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดย

จุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, 

สีแดง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ 

สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
 

 

 

 

 

 

ทีพ่ัก โรงแรม  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทภาวนาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดา



Day 3 : เจดีย์ชเวโพนพวิน - พระเขี้ยวแก้ว – พระหินอ่อน - ตลาดโบโจ๊ก 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  น าท่านไปนมัสการนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint)  เป็น

เจดีย์ทีม่ีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง เป็นจุดศูนย์รวมหมอ

ดูของเมืองย่างกุ้งจนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองย่างกุ้ง 

 น าคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ

พม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ 

อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผ้าปูโต๊ะ

ที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

หลังจากนน้ันน าท่านไปนมัสการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็น

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ที่

แกะสลักจากหินอ่อน

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในพม่ามีน้ าหนักถึง 

60 ตัน สูง 37 ฟุต 

แ ก ะ ส ลั ก โ ดยช่ า ง

ชาวเมืองมัณฑะเลย์ 

ซึ่งถือว่า เป็นช่างที่

ฝีมือดีทีสุ่ดของพม่า  

 น าท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอด

ทั้งตัวจ านวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ ได้เวลาอัน



สมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ จ.เชียงใหม่   โดยสายการบิน Myanmar National Airlines 

เที่ยวบินที ่UB-009 

17.20 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

Let us be your Travel Companion 

UnithaiTrip 
 

 
 



อัตราค่าบริการ 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ – ย่างกุ้ง – เชียงใหม่ โดยสายการบิน Myanmar National Airline  

- ค่ารถน าเทีย่วตลอดทริป  

- ค่ารถกระบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯ

จัดเป็นรถเช่าเหมา 

 คันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจ านวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถ

ประจ าทาง จอย 

 ร่วมกับคณะอื่น) 

- ค่าที่พักและค่าอาหารตามรายการ 

- ถ้ามีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน 

- ค่าไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,  

- ค่ารักษา  พยาบาล (Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

-    ค่าวีซ่าส าหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า) 

- ค่ากระเช้าขี้นพระธาตุอินทร์แขวน 

-    ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือรายการทีร่ะบุ  

-    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท ไม่รวมในราคาทัวร์ 
-    ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 

- ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางต้ังแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ 

- บริการน้ า ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง 

- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

5-7 เมษายน 2562 6,999 6,999 2,500 

รายการท่องเทีย่วนี้อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 



สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก,ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

 

เอกสารในการเดินทาง 

พาสปอร์ต ทีม่ีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครั้ง 


