
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 27320 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

 
  

พมา่ หรอืเมยีนมาร ์(Myanmar) ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบ
ธรรมชาตแิละศลิปวัฒนธรรมทีง่ดงาม ทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งถวลิหาและอยากเขา้ไปสมัผัสมานานแลว้ 

ยา่งกุง้ เมอืงทีต่ดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลา ทีบ่ดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณแหง่น้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น 
ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพส าเนียง เสยีงเซ็งแซ ่ไมม่อีาคารสงูระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้สภาพบา้นเมอืง
โดยทั่วไปมรูีปแบบของสไตลโ์คโลเนียลเป็นเอกลักษณ์อันโดดเดน่ อกีทัง้ยังมกีารผสมผสานกับรูปแบบของสภาพ
บา้นเมอืงเกา่แกไ่วอ้ยา่งลงตัวอกีดว้ย บนทอ้งถนนแมจ้ะมแีตร่ถประจ าทาง ทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่่นคณุปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่
จวนจะพังมพัิงแหล ่แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหนา้ไป ตกึรามอันเกา่แกท่รุด
โทรมถกูทบุทิง้เพือ่สรา้งโรงแรม กับอาคาร ส านักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่แตน่ั่นไมไ่ดท้ าใหเ้สน่ห ์ของยา่งกุง้ ลด
นอ้ยลงในสายตาของนักทอ่งเทีย่ว ยา่งกุง้ ยังมทีัง้วัฒนธรรมน่าสนใจ มวีดัวาอารามใหเ้ราไดไ้ปไหวข้อพร รวมไปถงึ
สถานทีเ่ทีย่วทีเ่ตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์หลายแหง่ไดถ้กูสรา้งปรับปรุงใหม่ไมว่า่จะเป็น อาคารแบบอังกฤษ ตลาด ตกึวนิเทจ 
พาหนะทีท่ันสมัย ชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซมอยู ่กับหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิชีวีติ
ของผูค้นกลับเปลีย่นแปลงไปนอ้ยกวา่ 



 

 

 

 

หงสาวด ี หรอื เมอืงพะโคเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงยา่งกุง้ เมอืงหลวงเกา่แกข่อง
อาณาจกัรมอญโบราณทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี  เมอืงน้ีมทีีเ่ทีย่วไฮไลท ์ทีไ่มค่วรพลาด! กบัสถานทีศ่ักดิส์ทิธิซ์ ึง่เป็นที่
ศรัทธาของชาวพมา่ วดัและโบราณสถานทีส่ าคญัในหงสาวด ี อาท ินมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวเลยอง ซึง่เป็นพระนอน
ทีง่ดงามทีส่ดุเป็นพระพุทธรูปทีม่พีุทธลกัษณะสวยงามในแบบของมอญ และเป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่รวมถงึ
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ , รวมถงึพระราชวังแหง่กรุงหงสาวด ี และมหาเจดยี ์ โบราณสถานทีม่คีวามงดงามแหง่หนึง่ของหง
สาวด ี

พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอื ไจก้ท์โิย (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถงึ หนิรูปหัวฤๅษี พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจก้โ์ถ ่อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น ้าทะเล 3,615 
ฟตุ ลักษณะเดน่ของพระธาตอุนิทรแ์ขวนคอื มลีักษณะเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่
เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมาอยา่งเหลอืเชือ่ พระธาตอุนิทรแ์ขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิง่
ศักดิส์ทิธิ ์ ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสกัการะ และยังเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีน้ีตอ้งไปนมัสการสกัครัง้หนึง่ใน
ชวีติชาวพมา่เชือ่วา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการครบ 3 ครัง้แลว้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ 

ก าหนดการเดนิทาง  (กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 500 บาท) 
 

วันที ่ ผูใ้หญร่าคาทา่นละ (ไมม่รีาคาเดก็) พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ จ านวนทีน่ั่ง 

4-7 พ.ค. 19,900 4,000.- 30 

2-5 ม.ิย. 19,900 4,000.- 30 

27-30 ก.ค. 19,900 4,000.- 30 

11-14 ส.ค. 19,900 4,000.- 30 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ- ยา่งกุง้-เจดยีไ์จเ๊คา้-เจดยีซ์เูหล-่ไชนา่ทาวน ์                                                (-/L/D) 

08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู10 สดุทา้ยพบเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับและ
อ านวย ความสะดวก   หลังจากตรวจเชค สมัภาระแลว้น าทา่นไปเชคอนิทีเ่คานเ์ตอร ์สายการบนิ 
Myanmar  National Airlines   

10.20 น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ โดย สายการบนิ Myanmar National Airlines เทีย่วบนิที ่UB 020 
11.15 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุง้(เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผา่นพธิี

การทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกอ่นออกเดนิทาง (กอ่นออกเดนิทาง
ทางมัคคเุทศกจ์ะแจกโสร่ง ใหก้ับทกุทา่นกอ่นออกเดนิทาง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 45 กโิลเมตร 

เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูต่รงจุดบรรจบของแมน่ ้าพะโคและแมน่ ้ายา่งกุง้ ในอดตีเมอืงน้ีเป็นเมอืงทา่ส าคญัใน
การเดนิเรอืของชาวโปรตเุกส ปัจจุบันเมอืงสเิรยีมเป็นเมอืงอตุสาหกรรม ชาวเมอืงสว่นใหญท่ างานในโรง
กลั่นน ้ามันหรอืไมก่็เป็นลกูจา้งในโรงเบยีร ์ประชากรสว่นมากเป็นชาวพมา่เชือ้ชายอนิเดยี เพราะในสมัยที่
พมา่เป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ สเิรยีมเป็นศนูยก์ลางของเมอืงทา่และยังเป็นแหลง่ผลติอาหารสง่สู่

กรุงยา่งกุง้ และอังกฤษตอ้งเกณฑแ์รงงานอนิเดยีมาท านา แลว้พากันมาปักหลกัท ามาหากนิกันจนถงึ
ปัจจุบันน้ี  

 ใหท้า่นไดน้มัสการ “เจดยีไ์จ๊เคา้” เป็นเจดยีเ์กา่แกอ่กีแหง่หนึง่ และเป็น
เจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสเิรยีม สรา้งโดยกษัตรยิรั์ฐมอญทีเ่มอืงสะเทมิ มาสรา้ง
เจดยีท์ีเ่นนิเขาชือ่วา่ไลโป๊ะกง โดยเนนิเขาแหง่น้ีมฤีาษีอยูต่นหนึง่ชือ่วา่ คอ
ลากะ๊ หรอื เคาะล๊ะ อาศัยปกปักรักษาอยูบ่รเิวณเนนิเขา เดมิเจดยีแ์หง่น้ีมชีือ่
ตามภาษามอญวา่ไจ๊เคาะล๊ะ ตอ่มาเพีย้นเป็นภาษาเมยีนมารว์า่ ไจ๊เคา้ ให ้
ทา่นไดก้ราบไหวบ้ชูา พระเกศาของพระพุทธเจา้ 6 เสน้ทีบ่รรจุอยูด่า้นใน
ขององคเ์จดยี ์กราบขอพรกบัองคเ์ทพทันใจทีอ่ยูใ่นบรเิวณเดยีวกัน ซึง่มชีือ่
ชือ่วา่ “ตันลยนิไจ๊เคา้โบโบจ”ี นอกจากน้ีบรเิวณดา้นนอกของเจดยี ์มอีงค์
พระมหามัยมนีุ องคจ์ าลอง สเีหลอืงทองอร่าม เป็นพระพุทธรูปเพยีงหนึง่
เดยีวใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิส์ าคญัสงูสดุของเมยีนมาร ์ปัจจุบันองคจ์รงิ
ประดษิฐานอยูท่ี ่“วัดมหามัยมนีุ” เมอืงมัณฑะเลย ์พระมหามัยมนีุ ไดช้ือ่วา่
เป็นพระพุทธรูปมชีวีติ เพราะชาวพมา่เชือ่วา่พระพุทธเจา้ไดม้าประทาน 

 ลมหายใจอันศกัดิส์ทิธิเ์ขา้ไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี์ ซึง่ถอืเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคท์ี่
มชีวีติจติใจ ใหท้า่นไดบ้ชูาโพรงตน้ไมท้ืถ่อืวา่เป็นทางเขา้ออกเชือ่มโยงสูเ่มอืงบาดาล เชือ่วา่เป็นทางผา่น
ของพญานาค จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้  



 

 

 

 

 น าทา่นสกัการะ เจดยีส์เุหล่ ตามต านานทีต่ัง้ของเจดยีใ์นอดตีเคยเป็น
ทีส่ถติของนัต (สิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวพมา่) นามวา่ สเุหล ่
เมือ่ทา้วสกักะอยากจะชว่ยเหลอืกษัตรยิโ์อะกะลาปะ เพือ่หาสถานที่
ประดษิฐานพระเกศาธาต ุแตท่า้วสกักะไมท่ราบวา่ควรเป็นทีไ่หน เหลา่
เทวดา มนุษย ์พรอ้มดว้ยกษัตรยิโ์อะกะลาปะจงึมาประชมุบรเิวณเจดยี์
สเุหล ่และนัตสเุหลจ่งึไดแ้นะน าสถานทีส่ าหรับการสรา้งเจดยีช์เวดา
กอง ทีส่ าคญัเทวดานัตผูป้กป้องรักษา หรอืเทพทันใจ ของทีน่ี่ถอืวา่
เป็นเทพองคแ์รกทีเ่ป็นผูร้วบรวมเหลา่เทพเทวดามาชมุนุมกัน เพือ่ตก
ลงสถานทีต่ัง้ของเจดยีช์เวดากองน่ันเอง จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นไชน่า
ทาวน ์ยา่นทีถ่อืวา่เป็นยา่นทีม่ชีมุชนคกึคัก และอาหารทอ้งถิน่ขายมากมาย  อสิระเดนิซือ้สนิคา้ของกนิ จน
ไดเ้วลาสมควร 

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม CHATRIUM YANGON HOTEL ระดบั 5 ดาว 

 

  

วนัทีส่อง      ยา่งกุง้ หงสาวด ีเจดยีไ์จก๊ะเลาะ พระธาตมุเุตา พระธาตอุนิทรแ์ขวน                            (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ80กม.

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นแวะกราบไหวส้กัการะ วัด
เจดยีไ์จก้ะเล๊าะห ์มรี ่าลอืกันวา่วัดแหง่น้ีเป็นสถานทีเ่ก็บอัฐฐขิอง พระสพุุรรณ
กัลยา โดยมซีุม้รูปปั้นของพระนางเป็นรูปสกัการะ ดว้ยเรือ่งราวของพระนางได ้
เลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปีเชือ่กันวา่ หลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพธิี
ปลดปลอ่ยดวงวญิญาณพระสพุรรณกัลยาและเหลา่นายทหารไทยทีถ่กูจองจ า 
และสถานทีแ่หง่น้ียังมคีวามเชือ่วา่ สมัยพระพุทธเจา้กกุะสนัโท ไดม้เีรือ่งราว
กับยักษ์ตนหนึง่ทีต่อ้งการกนิเน้ือพระพุทธเจา้ และไดอ้อก อบุายการเลน่ซอ่น
หา หากพระพุทธเจา้แพต้อ้งเป็นอาหารของยักษ์ แตห่ากยักษ์แพย้ักษ์จะยอม
ท าตามค าสอนของพระพุทธเจา้ สดุทา้ยเจา้ยกัษ์ก็แพ ้และจุดทีย่กัษ์มายอม
แพต้อ่พระพุทธเจา้คอืภเูขาแหง่น้ี โดยค าวา่ “ไจ”้ หมายถงึพระพุทธเจา้ และ “กะเล๊าะ” หมายถงึ จดุที่
ยักษ์ยอมแพ ้ดังนัน้ “ไจก้ะเล๊าะห”์ หมายถงึ จุดทีย่ักษ์ยอมแพพ้ระพุทธเจา้น่ันเอง จากนัน้น าทา่นนมัส 

 การ เจดยีช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda) คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์เุตา ซึง่เป็นเจดยี์
ใหญคู่บ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของ 

 หงสาวดแีละยังเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวมอญและพมา่มาชา้นาน กราบขอพรเทพทันใจ ทีเ่ป็นทีนั่บถอื
ของคนหงสาวด ี



 

 

 

 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมน่ ้าเผา) 
 น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงไจก๊ท์โีย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2-3 ชัว่โมง ถงึคมิปนูแคมป์(เชงิเขาไจ๊กท์โีย) หยดุพกัเพือ่
เปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้เพือ่ขึน้บนภเูขาไจก้ท์โียใชเ้วลาเดนิทาง
จากบรเิวณน้ีประมาณ 1ชัว่โมง (หรอืหากทา่นตอ้งการขึน้กระเชา้สู่

พระธาตอุนิทรแ์ขวนมคีา่ใชจ้า่ยเทีย่วเดยีวทา่นละ 10 usd  ไป
กลบัทา่นละ 15 usd สามารถจา่ยตรงกบัทางไกดไ์ดเ้ลย) 
ชมทศันียภาพอันสวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผัสความเย็นซึง่จะคอ่ย ๆ เย็นขึน้ เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกอืบ
ถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเลก็ ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญส่งู5.5เมตร
ปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาอยา่งหมิน่เหมด่คูลา้ยวา่จะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะ  
 
พระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1ใน5มหาบชูาสถานสงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาวพมา่ เป็นทีม่าและแรง 
บันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จันทรผ์มหอม นริาศพระธาตุ

อนิทรแ์ขวน”  
 

 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารค า่เชญิทา่นไปนมัสการพระธาตตุามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะ
นมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม 
หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน้ี์เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหลก็
ทีเ่ปิดส าหรับบรุุษเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน้ น าทา่นเขา้พักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรอื
เทยีบเทา่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม     พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– Afternoon tea ยา่งกุง้                                       (B/L/D) 

เชา้ตรู ่ เชญิทา่นกราบไหว ้พระธาตอุนิทรแ์ขวน พรอ้มทัง้ ถวายขา้วพระพุทธ หรอืจัดชดุสะเดาะเคราะห ์ซึง่มี
จ าหน่ายตดิตอ่ไกดล์ว่งหนา้ เมือ่ถวายขา้วพระพุทธนยิมจุดเทยีนตามก าลังวันหรอืจ านวนอาย ุนมัสการ 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน และนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์
ความมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคน้ี์ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นมัสการพระเจดยีไ์จ๊กท์โีย กอ่นกลับ กราบขอพรตอ่ 

เทพทันใจ และ เทพแมน่างสขุภาพ จากนัน้กราบ
สกัการะ รอยพระบาททีศ่กัดิส์ทิธิ ์ออกเดนิทางกลับโดย
รถบรรทกุหกลอ้ถงึคนิปนูแคม้ป์เปลีย่นเป็นบสั 

ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2-3ชัว่โมงซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่อง



 

 

 

 

อาณาจกัรมอญโบราณทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทีส่ าคญัในหงสาวด ีจากนัน้ชม 

พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับ น่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จ

พระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื 

พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกสุนัธะ(ทศิตะวันออก)และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ(ทศิ

ตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบาน

ตนไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้

แมน่ ้าเผา)  

น าทา่นเดนิทางกลับกรุงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30-2 ชัว่โมง) 
น าทา่นชม เจดยีเ์จ๊าทัตจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอน
ตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม
พระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่
แตกตา่งกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสนเ์ป็น
ศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร 
จากนัน้ขับรถชมตวัเมอืงยา่งกุง้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่น Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้า่นไดล้องชมิของวา่งสดุอร่อยไปพรอ้มกับ
บรรยากาศทีห่รูหราและโรแมนตกิ ใหท้า่นเกบ็ภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรอืแหง่น้ี 

 

 
 
จากนัน้  น าทา่นกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืง

ประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้
มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่น้ีมลีานอธฐิานจุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน า
ดอกไมธ้ปูเทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองค ์เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริิ
มงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังม ีพระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็
ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ  พระเจดยีน้ี์ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดย
กษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตัน ภายในประดษิฐาน เสน้
พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สาม
พระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญป่ระดบัอยู่
บนยอดเจดยี ์ทา่นจะไดช้มความงามของวหิาร สีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท
ซอ้นเป็นชัน้ๆ งานศลิปะ และสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านาน
และภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆังใบใหญท่ีอ่ังกฤษ พยายามจะยดืเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน่ ้ายา่ง
กุง้เสยีกอ่น อังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไมส่ามารถน าขึน้จากแมน่ ้าได ้ภายหลังชาวพมา่ชว่ยกนั 

  กูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิ จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง
3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรกจ็ะไดด้ั่งสมความปรารถนา เจดยีช์เวดากององคพ์ี ่(Elder Brother) ทีม่คีวาม



 

 

 

 

เชือ่วา่พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ไดม้าประดษิฐานไวช้ัว่คราวในเจดยีแ์หง่น้ีระหวา่งการสรา้งเจดยีช์เว
ดากององคปั์จจุบัน  กราบขอพรแมยั่กษ์ คนพมา่เชือ่วา่แมยั่กษ์จะชว่ยในการตัดกรรมจากเจา้กรรมนายเวร 
ใหช้วีติของคณุมแีตด่ขีึน้เรือ่ยๆ ชาวพมา่ยังเชือ่กันวา่แมยั่กษ์ยังชว่ยเรือ่งความมชีือ่เสยีงโดง่ดัง เป็นทีรู่จั้ก
ในหนา้ทีก่ารงานอกีดว้ย  พระพุทธรูปสริยัินจันทรา คนพมา่มคีวามเชือ่วา่ถา้หากใครท าธรุกจิ คา้ขายตา่งๆ 
ถา้หากไดม้าขอพรจากเทพสรุยัินจันทราแลว้ ทา่นจะชว่ยดลบันดาลใหธ้รุกจิและการคา้ขายตา่งๆรุ่งเรือ่ง 
ซึง่นักธรุกจิ คนดังตา่งๆจะมาขอพรจากองคท์า่น  จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแตล่ะจุด ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ น า
ทา่นกราบไหวข้อพร 9 จุดองคพ์ระทีส่ าคญั  ทีค่ณุไมค่วรพลาด พเิศษส าหรับคณะ ร่วมจุดเทยีนถวายเป็น
พุทธบชูา เพือ่ความสวา่งไสวใหก้ับชวีติและสตปัิญญา  

 

 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบฟุเฟ่ พรอ้มเสรฟิเบยีรแ์บบไมอ่ ัน้ 

 

จากนัน้   น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม LOTTE HOTEL YANGON ระดับ 5 ดาว 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่     ยา่งกุง้ ตลาดโบโจก๊ เทพทนัใจโบโบจ ีเจดยีก์าบาเอ กรงุเทพฯ                                       (B/L) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ โรงแรม   

น าทา่นชม พระเจดยีโ์บตะตอง ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีน่ าไปบรรจุในพระเจดยี ์
ชเวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถกูอญัเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแหง่น้ี 
กอ่น พระเจดยีแ์หง่น้ีไดถ้กู ท าลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที2่และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหมโ่ดยม ี
ความแตกตา่งกับพระเจดยีท์ั่วไปคอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายใน
ได ้



 

 

 

 

โดยอญัเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนสว่นผนังใตฐ้าน
เจดยีไ์ดน้ าทองค าและของมคีา่ตา่งๆทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์น าทา่น
สกัการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ย
เชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้น าทา่นขอพรจาก เทพกระซบิ 

 
 
น าทา่นสกัการะ  พระมหาเจดยีก์าบาเอ (Kaba Aye Pagoda)ค าวา่ "กา
บาเอ" หมายถงึสนัตภิาพของโลก โลกแหง่สนัตสิขุเป็นเจดยีท์รงกลม
รูปทรงแปลกตา มคีวามงดงาม ตัง้อยูท่างดา้นทศิเหนือของเมอืงยา่งกุง้ 
บนถนนกาบาเอ สรา้งขึน้ในปี 1952 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฏก
ครัง้ที ่6 เจดยีแ์หง่น้ีเป็นทีร่ าลกึถงึการประชมุสภาสงฆร์ะดับโลกเพือ่ให ้
บังเกดิสนัตสิขุแกช่าวโลกของพุทธศาสนา ซึง่จัดขึน้อยา่งยิง่ใหญใ่นปี 
1954 หลังจากพมา่ไดรั้บเอกราชจากอังกฤษ เจดยีม์คีวามสงูและกวา้ง 
34 เมตร ภายในประดษิฐานพระอัฐธิาตขุองพระพุทธเจา้พระสารบีตุรและ
พระมหาโมคคลัลณะ ดา้นในมพีระพุทธรูปองคพ์ระประธานหลอ่ดว้ยเงนิ
บรสิทุธิห์นัก กวา่ 500 กโิลกรัม เป็นองคพ์ระมหามนีุจ าลอง (องคจ์รงิ
ประดษิฐานทีมั่ณฑะเลย ์)และพระพุทธรูปรายลอ้มรอบ ๆ สว่นดา้นบน
เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปองคเ์ล็กจ านวน 28 องค ์ซึง่เทา่กับ
จ านวนสาวกของพระพุทธเจา้ ใหท้า่นไดรั้บมงคลใหก้ับชวีติ ดว้ยการเทนิ
พระธาตเุหนือศรษีะ เพือ่ความมงคลแกช่วีติ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ความหลากหลาย
ของสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึมากมายราคาถกู อาท ิอญัมณี ทบัทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่ง
หวายงานฝีมอืเชน่ผา้ปโูต๊ะทีม่คีวามสวยงามและราคาถกูมากผา้โสร่งหญงิชายทีม่ลีวดลายงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Myanmar National Airlines เทีย่วบนิที ่UB 017 

19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสุนัธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธัสสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตโุย 

ธัสสะต ิตตยิัง กสัสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธัสสะต ิจตกุงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธัสสะต ิอหัง วันทาม ิตรุะ
โต อหัง วันทาม ิธาตโุย อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ ** 
 

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว ์

สัญลักษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 
 



 

 

 

 

 
 

มูให้จริง มูให้สุด ตามไปมูกับคุณเอิรธ์ พธิีกรรายการ พักดกีินด ีน ามูด้วยตนเอง 

 
 นอน โรงแรม 5 ดาว ที ่Chatrium Hotel Royal Lake Yangon และ Lotte 

Yangon 

 แถม Buffet Shabu 1 มือ้ทีร่า้น ฟรเีบยีรไ์มอ่ ัน้ 

 แถม Afternoon Tea ที ่โรงแรมเรอื Vintage Luxury Yacht Hotel 

 แถมเมนูพเิศษ กุง้แมน่ ้าเผา 2 มือ้ และสลัดกุง้มงักร เป็ดปักกิง่ 1 มือ้ 

 เครือ่งบชูากราบไหวส้ายม ู 
 คณุเอริธ์ ศัลย ์พธิกีรสายม ูรายการตามตดิต านาน เดนิทางพรอ้มคณะดว้ยตนเอง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

➢ คา่ตั๋วเครือ่งบนิกรงุเทพ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพ โดยสายการบนิ Myanmar National Airline (UB) 

➢ น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กก โหลดกระเป๋าไดอ้กี 30 กก 

➢ คา่รถน าเทีย่วตลอดทรปิ    

➢ คา่ประกนัการเดนิทางตามทีร่ัฐบาลพมา่ก าหนด ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่อีายรุะหวา่ง 1-60 ปี (แตถ่า้ผู ้
เดนิทางมอีายเุกนิ 60 -75 ปี จา่ยเพิม่ทา่นละ 800 บาท และถา้เกนิ 75 ปีขึน้ไปจา่ยเพิม่ทา่นละ 
1800 บาท ) 

➢ คา่รักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท 

➢ คา่รถกระบะขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ในกรณีมผีูเ้ดนิทางมากกวา่ 15 ทา่นขึน้ไป ทางบรษัิทฯจัดเป็นรถ
เชา่เหมาคันสว่นตัวใหค้ณะของทา่น แตถ่า้คณะของทา่นมจี านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่น้ี ทางบรษัิทฯใชร้ถ
ประจ าทาง จอยรว่มกบัคณะอืน่  

➢ คา่ไกดแ์ละคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

➢ คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 5 ดาว และโรงแรมทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน หอ้งละ 2 ทา่น  

➢ คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

➢ คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

➢ คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *เก็บพรอ้มคา่ทวัร*์ 

➢ คา่วซีา่ส าหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซีา่) 

➢ คา่กระเชา้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน ไมร่วมในราคาทวัร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เทีย่วเดยีวทา่นละ 10 usd  ไป

กลบัทา่นละ 15 usd ทา่นไหนมคีวามประสงคใ์ชบ้รกิารสามารถจา่ยตรงกบัทางไกดไ์ดเ้ลย 

➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

➢ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

• ส ารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

• สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 30 วันท าการกอ่นออกเดนิทาง 

การแจง้ยกเลกิ 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วันกอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 



 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น เน่ืองจากการ
ยกเลกิของเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้
ได ้ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคญั และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เน่ืองจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การออกนอก
ประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จาก
เจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อนัเน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางมสีิง่ผดิกฎหมาย
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดกต็ามทีท่าง
เจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

- การนัตอีอกเดนิทางทกุกรุป๊ แตถ่า้ผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,000 บาท / 
ทา่น 

- บรกิารน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 

- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคัญ 
สิง่ทีค่วรเตรยีมไป 

สมัภาระสว่นตัว เชน่ กางเกงขายาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ยารักษาโรค, รวมทัง้คนรูใ้จ 
เอกสารในการเดนิทาง 

พาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 

“ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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