
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละ ประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพมา่ 

อิม่บุญ นมสัการมหาบูชาสถาน มหาเจดยีช์เวดากอง 

โดยสายการบนิ... Myanmar National Airlines 

ก าหนดการเดนิทาง 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญไ่มม่รีาคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

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. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบิน

Myanmar National Airlines พบเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ ้ง  ประเทศพม่า โดยสายการบิน Myanmar National Airlines 

เทีย่วบนิที ่UB-010 (บรกิารอาหารวา่งบนเครือ่ง) 

19.15 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรงุย่างกุง้(เวลาทีป่ระเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่าน

พธิกีารทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง หลงัจากนัน้น า

ท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรุงย่างกุง้  

20.00 น. น ำท่ำนรับประทำนอำหำรค ำ่ Ten Miles Rest 

หลงัจากนัน้ท าท่านเขา้พักโรงแรม  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht  Hotel หรอื

เทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางผ่านชม พระเจดยีส์ุเล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  2 

USD/PAX) องคพ์ระเจดยีส์งูถงึ157ฟตุ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงย่างกุง้สรา้งอทุศิใหแ้กส่เุลนัตหนึง่ในสีนั่ตที่

เกีย่วขอ้งกบัต านานของพระมหาเจดยีช์เวดากอง น าท่านชม พระเจดยีโ์บตะตอง ซึง่เป็นเจดยีท์ี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น ึง่     เชยีงใหม-่ ยา่งกุง้         (-/-/D) 

 

 
 

วนัทีส่อง ยา่งกุง้                                            (B/L/D) 

 

 



 

 

 

 สรา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีน่ าไปบรรจุในพระเจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถูกอญัเชญิ

ขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งน้ีกอ่น พระเจดยีแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายใน

ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที2่และไดร้ับการปฏสิงัขรณข์ึน้มาใหม่โดยมคีวามแตกตา่งกบัพระเจดยีท์ั่วไป

คอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในไดโ้ดยอญัเชญิพระบรมธาตไุว ้

ในผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนสว่นผนังใตฐ้านเจดยีไ์ดน้ าทองค าและของ

มคีา่ตา่งๆทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพม่าน ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์น าท่านสกัการะขอพรจาก “เทพ

ทนัใจ”(นตัโบโบย)ี ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะ

สมความปรารถนา จากนัน้น าท่านขอพรจาก เทพกระซบิ   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Western Park Restaurant พเิศษเมนูสลดักุง้

มงักร เป็ดปกักิง่ (เฉพาะ 8 ทา่นขึน้ไป) 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าท่านไปชม วดังาทตัจ ี(Nga That Gyi) เป็นวดัทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มัยเมือ่ 2,500 ปีกอ่น เป็น 1 ใน 

10 วดั ทีม่ชี ือ่เสยีงของพม่า จากนัน้ขบัรถชมตวัเมอืงย่างกุง้ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจ

กลางกรุงย่างกุง้จากนัน้ขบัรถชมตวัเมอืงย่างกุง้ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลาง

กรุงย่างกุง้  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระบารม ีหรอื วดับารม ีวัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมี

ชวีติอยู่จรงิดว้ยองคพ์ระเกศาธาตน้ีุเมือ่น ามาวางบนมอืจะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นที่

เก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลาพระสารบีุตรและองคพ์ระ

อรหันตต์า่งๆเชญิสกัการะพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะซึง่เป็นพระพุทธเจา้องคท์ี่

สามในกปัป์น้ีพรอ้มชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตน้ีุดว้ยพุทธานุภาพทรงขยับพระองคไ์ปมาไดท้ัง้

ในน ้าและบนบกและเป็นพพิธิภัณฑพ์ระธาตใุหญ่ทีส่ดุในพม่า จากนัน้ขบัรถชมตวัเมอืงย่างกุง้ ชมวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลางกรุงย่างกุง้ หลงัจากนัน้น าท่านไปเทีย่วชมไชน่าทาวน ์พม่า ซึง่

เป็น Food Street #19 มอีาหารการกนิเยอะมาก ประเภท บาบคิวิทุกชนืด ของป้ิง ย่าง ทัง้ซอย 

นอกจากนัน้ยังมอีาหารทะเลสดๆใหเ้ลอืกทนมากมาย ทัง้ผลไมทุ้กชนดิ สนิคา้ของฝาก พืน้เมอืงพม่า

ทุกประเภท  



 

 น าท่านชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงาม

ทีสุ่ด มีขนตาที่งดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกัน ซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของ

ไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านไปนมัสการ เจดยีม์หาวชิยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่ที่เที่ยวที่ตัง้อยู่

ขา้งๆ เจดยีช์เวดากอง เป็นเจดยีท์ี่ถือไดว้่ามีความสวยงามมากทีเดยีวภายในองคเ์จดยีม์ีภาพวาดของ 

12 ราศ ีหรอืคลา้ยๆกบัทอ้งฟ้าจ าลองบา้นเรา 

 

  จากนัน้น าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค า

คูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่ 

 เดมิของเมอืงย่างกุง้มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่ห่งน้ีมลีานอธฐิานจุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่น

ออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพือ่



 

เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8

องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน้ี์ไดร้ับการ

บูรณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตนั 

ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอฐับรขิารของ

พระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีตา่งๆจ านวนมากและ

ยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดยี ์ท่านจะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่

ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะยดืเอา

ไปแตเ่กดิพลดัตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีกอ่น องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึน้จากแม่น ้าไดภ้ายหลงัชาว

พม่าชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิ จงึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆัง

ศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความปรารถนา จากนัน้ใหท้่านชมแสง

ของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, 

สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

 

 

 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิตุระ

โต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 หลงัจากนัน้ท าท่านเขา้พักโรงแรม  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht Hotel หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

  

  

วนัทีส่าม  ยา่งกุง้-เชยีงใหม่       (B/L/-) 

 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 



 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  น าท่านไปนมัสการนมสัการเจดยีช์เวโพนพวนิ (Shwe Phone Pwint)  เป็นเจดยีท์ี่มีความสวยงาม 

อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุง้ เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองย่างกุง้จนกลายเป็นสมาคม 

โหราศาสตร ์ในเมอืงย่างกุง้ 

 น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความ

หลากหลายของสนิคา้ของฝากของที่ระลกึมากมายราคาถูก อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก 

เครื่องเงนิ เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผา้ปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผา้โสร่งหญงิชายที่มี

ลวดลายงามมากหลงัจากนนัน้น าท่านไปนมัวการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้น าท่านสักการะ พระเขีย้วแกว้ และ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึง่เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลัก

จากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน ้าหนักถงึ 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมือง

มัณฑะเลย ์ซึง่ถอืวา่เป็นชา่งทีฝี่มอืดทีีส่ดุของพม่าแลว้น าท่านชม ปางชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้ง 

 คูบ่า้นคู่เมืองของพม่ามีสขีาวเผือกตลอดทัง้ตัวจ านวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผือกทุก

ประการ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

15.50 น. บนิลัดฟ้ากลับสู่ จ.เชียงใหม่   โดยสายการบนิ Myanmar National Airlines เทีย่วบนิที ่UB-

009 



 

17.20 น.   ถงึสนามบนิเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

อตัรานีร้วม       

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิเชยีงใหม่ – ย่างกุง้ – เชยีงใหม ่โดยสายการบนิ Myanmar National Airline  

- คา่รถน าเทีย่วตลอดทรปิ  

- คา่รถกระบะขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ในกรณีมผีูเ้ดนิทางมากกวา่ 15 ท่านขึน้ไป ทางบรษัิทฯจัดเป็นรถเชา่เหมา 

 คนัสว่นตวัใหค้ณะของท่าน แตถ่า้คณะของท่านมจี านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่น้ี ทางบรษัิทฯใชร้ถประจ าทาง จอย 

 ร่วมกบัคณะอืน่) 

- คา่ทีพ่ักและคา่อาหารตามรายการ 

- ถา้มผีูเ้ดนิทางมากกวา่ 15 ท่ำนขึน้ไป บรษัิทฯมหีัวหนำ้ทัวรใ์ห ้1 ท่ำน 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่

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

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

อตัรานีไ้มร่วม    

-    คา่วซีา่ส าหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไม่ใชว้ซีา่) 

- คา่กระเชา้ขีน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

-    คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ นอกเหนือรายการทีร่ะบุ  

-    คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1500 บาท ไมร่วมในราคาทวัร ์

-    ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

หมายเหตุ :  

- ในย่างกุง้กรณีมผีูเ้ดนิทางตัง้แต ่8 ท่านขึน้ไปจะมเีมนูพเิศษ สลดักุง้มังกร เป็ดปักกิง่ บรกิาร 

- บรกิารน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 

- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั 

สิง่ทีค่วรเตรยีมไป : สมัภาระส่วนตวั เช่น เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมท ัง้คนรูใ้จ 

เอกสารในการเดนิทาง : พาสปอรต์ ทีม่อีายุเหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 


