
 

 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27524 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
 

 
โดยสายการบนิ Myanmar National Airlines (UB) 

 
 



 

 

 

07.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 10  
 สายการบิน  Myanmar National Airlines (UB)โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ และ 

อ านวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน  

10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงยา่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี UB020 (บริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน)  

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบ ร้อย 

(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยคร่ึงช่ัวโมง)   

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชาบู บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด) 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุน ี– พระเขีย้วแก้ว – เจดีย์มหาวชิยะ  -  
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                                  ( - / L / D ) 



น าทุกท่านไหว ้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซ่ึงเป็นพระรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน 

องคใ์หญ่ ท่ีสุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 

600 ตนั เป็นพระพุทธ รูปประทบันัง่ พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญ 

มาจากสิงคโปร์ และศรีลงักายกข้ึนหัน ฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตัรู และ

ประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมีการน าหิน ท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซ้าย 

- ขวา ประดิษฐานอยู ่บริเวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย  

 

น าท่าน ไหว ้วัดพระเขี้ยวแก้ว (2) ซ่ึงจ าลองมาจากประเทศจีน สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ี 

ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ เม่ือคร้ังอญัเชิญจากประเทศจีน และเป็นองคเ์ดียวกนักบัท่ี อญัเชิญ

มาท่ี พุทธมณฑล จ.นครปฐม 



น าท่านไหว ้ เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดียท่ี์เรา สามารถเขา้ไปชมดา้นในได ้ และยงั เป็นท่ี

รวบรวม สรรพส่ิงแห่งจกัรวรรดิไวบ้นดา้นเพดานของ องคเ์จดียไ์หวพ้ระพุทธรูป ทั้ง 4 ทิศ

ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย ์ ไหวพ้ระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดียเ์พื่อชม

ภาพวาด และสถานท่ี ส าคญัๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี 

เทือกเขาปุกปา และสถานท่ีส าคญัๆ อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดียท์องค า คู่บา้นคู่เมือง ประเทศ

พม่า อายมุากกวา่ 2500 กวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ 

มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ี บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหวเ้พื่อพรจาก องคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิฐานเพื่อ

เสริม สร้างบารมี และสิริมงคล นอกจากน้ี รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐาน 

ทั้งแปด ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหน ก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิด ตนจะเป็นสิริ

มงคล แก่ชีวิต  

น าท่านจุดโคมประทีป ซ่ึงชาวพม่ามีความเช่ือ

กนัต่อๆกนัมาวา่เป็นสัญลกัษณ์แทนบนัไดท่ีน า

ทางพระพุทธเจา้ลงมาจากสวรรค ์ 

*พา มู “แม่ยักษ์” คนพม่าเช่ือว่าแม่ยักษ์จะช่วย

ในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิต

ของคุณมีแต่ดีขึน้เร่ือยๆ และยังช่วยเร่ืองความ

มีช่ือเสียงโด่งดัง เป็นท่ีรู้จกัในหน้าท่ีการงาน* 

19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

    ที่พกั ZEALAX  HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า  5  ดาว    



 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านไหวข้อพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงชาวมอญ และพม่านิยม มา

กราบ ไหวส้ักการะบูชาเพราะ เช่ือว่าอธิษฐานขอส่ิงใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวงั 

ทนัใจ  

              
 

วนัที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี– วดังาทัตจี  
                     วดัเอง็ดอยา –เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสกอ็ต - สนามบิน – กรุงเทพ                ( B / L / -) 



น าท่านเดินทางไปยงั วัดเอ็งดอยา (6) วดัแห่งน้ีทีช่ือเสียงอย่างมาก ในการขอพร เก่ียวกบั

เร่ือง อสังหาริมทรัพย ์เช่น ใครท่ีตอ้งการ ซ้ือขาย บา้น-, ท่ีดิน หรือลงทุนท าธุรกิจ ก็มกัจะ

เดินทางมาขอ พรท่ีวดัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก  

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมสัการพระพุทธ 

รูปนอนท่ีมีความสวยท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท

ซ้อน กนั ซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย จากนั้นน าท่านสักการะ เจดียโ์บตาทาวน์ สร้างโดย

ทหารพนันาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมือ 2,000 ปีก่อน ใน

ปี 2466 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิด ของฝ่ายสัมพนัธมิตร เขา้กลางองค ์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระ

เกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และ

จารึกดินเผา ภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ ภาษาพม่าภายใน

เจดีย ์ประดบัดว้ยกระเบ้ีองสีสัน งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองคพ์ระเจดีย ์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 



น าท่านไหว ้พระงาทตัจี (8) มีพระพุทธรูปองคใ์หญ่หลวงพ่องาทตัจี แปลวา่หลวงพ่อท่ีสูง 

เท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทรงเคร่ืองแบบ กษตัริย์

เคร่ืองทงเป็น โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกัทั้งหมด และสลกั

เป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนโบ’(สมยัมณัฑะเลย)์  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



น าท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ (9)  เป็นเจดียท์รงกลม มีทางเขา้ทั้งหมดห้าดา้น ทุกดา้น

จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองค า องค์เล็กๆ

อีก 28 องค ์แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้ ทั้ง 28 องค ์มีความสูง และเส้นผ่าน ศูนยก์ลาง

คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรก ของพม่า เพื่อใช้เป็นสถาน ทีสังคาย นา

พระไตรปิฎก ในปี ค .ศ . 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดีย์องค์น้ีเพื่อให้เกิดการสร้าง 

สันติภาพข้ึนในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์ 

ส าคญั สององค ์มีพระพุทธรูปองคพ์ระประธาน ท่ีอยูข่า้งในหล่อดว้ยเงินบริสุทธ์ิมีน ้ าหนัก 

กวา่ 500 กิโลกรัม 

 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


น าท่านชอ้ปป้ิง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด เก่าแก่ของชาวพม่า สร้าง

ข้ึนโดยชาวสก็อต ในสมยัท่ี ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกัน 

หลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่าย ในตลาด แห่งน้ีมีหลากหลาย ชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสม

ระหวา่งมอญ กบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้ง

ทานาคา เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน เดินทางสู่สนามบิน 
 

17.35 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International  

            เที่ยวบินที่ UB017  (บริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน)  

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

 
 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

พกัเดี่ยว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง 

6 – 7 พ.ค.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

13 – 14 พ.ค.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

20 - 21 พ.ค.66 8,997  7,997 8,997 7,997 1,900 

27 – 28 พ.ค.66 8,997  7,997 8,997 7,997 1,900 

3 – 4 มิ.ย.66 
*วันวิสาขบูชา* 

8,997 8,997 8,997 1,900 

10 – 11 มิ.ย.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

17 – 18 มิ.ย.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

24 – 25 มิ.ย.66 8,997  7,997 8,997 8,997 1,900 

1 – 2 ก.ค.66 8,997  7,997 8,997 8,997 1,900 

8 – 9 ก.ค.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

15 – 16 ก.ค.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

22 – 23 ก.ค.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

29 – 30 ก.ค.66 8,997  8,997 8,997 1,900 

5 – 6 ส.ค.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

12 – 13 ส.ค.66 
*วันแม่แห่งชาติ* 

8,997 8,997 8,997 1,900 

19 -20 ส.ค.66 8,997  7,997 8,997 8,997 1,900 

26 – 27 ส.ค.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

2 – 3 ก.ย.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

9 – 10 ก.ย.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

16 – 17 ก.ย.66 7,997 7,997 7,997 1,900 

23 – 24 ก.ย.66 8,997  7,997 8,997 8,997 1,900 

30 ก.ย. – 1 ต.ค.66 8,997  7,997 8,997 8,997 1,900 

 



* * ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท ** 
 

** โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
นกัท่องเท่ียว เป็นส าคญั ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง บริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ** 

**ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่นสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมี

การแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง** 

 

 ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ เกบ็เพิม่ 1,000 บาท  

ค่าวีซ่าพม่า 2,500 บาท (กรณีชาวต่างชาติ) 

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือ

เดินทางธรรมดา ผา่นท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ  านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลา

ไม่เกิน 14 วนั ซ่ึง จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมา

ย่ืนวีซ่าเข้าออก ปกติอกีทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิม่อีกท่านละ 2,000 บาท** 



 



 
  



  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 
 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

