
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมผสัอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลกัษณ์ของพม่า 
อิม่บุญ. นมัสการมหาบูชาสถาน.มหาเจดย์ีชเวดากอง เจดย์ีศักดิ์สิทธ์ิ 

คู่บ้านคู่เมืองพม่า 
โดยสายการบิน..... Myanmar National Airlines 

 



 
 

พม่า หรือเมียนมาร์ 
ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างช่ืนชมความงามแบบธรรมชาติและช่ืนชมศิลปะและวฒันธรรมที่

งดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผสันานมาแลว้ที่เมืองยา่งกุง้ติดอยูใ่นมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่ง
น้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอร้อน ฝุ่ นผงธุลีดิน และสรรพส าเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวองักฤษ
สร้างไว ้บนทอ้งถนนก็มีแต่รถประจ าทาง ที่แน่นขนัด แท็กซ่ีรุ่นคุณปู่ และสามลอ้ ที่เก่าจวนจะพงัมิพงัแหล่ แต่ในช่วงไม่ก่ีปี
สุดทา้ยของศตวรรษที่ 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลิกเปล่ียนโฉมหน้าไป ตึกรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กบัอาคาร 
ส านักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ไดท้  าให้เสน่ห์ ของยา่งกุง้ ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทนัสมยั 
ช่วยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบายขึ้นและแมถึ้งวา่จะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู ่กบัหมู่โบราณสถาน แต่วถีิชีวติของผูค้นกลบัเปล่ียนแปลง
ไปนอ้ยกวา่  
 

ปี 2562 

เดือน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 

ส.ค. 62 9-11 7,887.- 2,500.- 
ก.ย. 62 13-15 7,887.- 2,500.- 
ต.ค. 62 11-13 7,887.- 2,500.- 
พ.ย .62 8-10 7,887.- 2,500.- 
ธ.ค. 62 13-15 7,887.- 2,500.- 

ปี 2563 

เดือน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 

ม.ค. 63 10-12 7,887.- 2,500.- 
ก.พ. 63 14-16 7,887.- 2,500.- 
มี.ค. 63 13-15 7,887.- 2,500.- 

 

วันแรก       เชียงใหม่- ย่างกุ้ง                                                              (-/-/D) 

16.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินMyanmar 
National Airlines พบเจา้หนา้ที่ของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB-010 
(บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

19.15 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่านพิธีการ
ทางศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พร้อมตรวจเช็คสมัภาระก่อนออกเดินทาง หลงัจากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ใจกลางกรุงยา่งกุง้  



 
 

20.00 น. น ำท่ำนรับประทำนอำหำรค ่ำ Ten Miles Rest 
หลงัจากนั้นท าท่านเขา้พกัโรงแรม  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht  Hotel หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง       ย่างกุ้ง                                                                         (B/L/D) 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านไปชม วัดงาทัตจี (Nga That Gyi) เป็นวดัที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัเม่ือ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วดั ที่มี

ช่ือเสียงของพม่า จากนั้นขบัรถชมตวัเมืองยา่งกุง้ ชมวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้
จากนั้นขบัรถชมตวัเมืองยา่งกุง้ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วดัเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที่เช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยู่
จริงดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งไดช่ื้อว่าเป็นที่เก็บองคพ์ระ
บรมสารีริกธาตุไวม้ากที่สุดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันตต่์างๆเชิญ
สกัการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะซ่ึงเป็นพระพุทธเจา้องคท์ี่สามในกปัป์น้ีพร้อมชม
ความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตุน้ีดว้ยพุทธานุภาพทรงขยบัพระองคไ์ปมาไดท้ั้งในน ้ าและบนบกและเป็น
พพิธิภณัฑพ์ระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า จากนั้นขบัรถชมตวัเมืองยา่งกุง้ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่น
ใจกลางกรุงยา่งกุง้ หลงัจากนั้นน าท่านไปเที่ยวชมไชน่าทาวน์ พม่า ซ่ึงเป็น Food Street #19 มีอาหารการกิน
เยอะมาก ประเภท บาบิคิวทุกชนืด ของป้ิง ยา่ง ทั้งซอย นอกจากนั้นยงัมีอาหารทะเลสดๆใหเ้ลือกทนมากมาย 
ทั้งผลไมทุ้กชนิด สินคา้ของฝาก พื้นเมืองพม่าทุกประเภท  

 น าท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขน
ตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกัน ซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยที่
ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค7์0เมตร 

 
 
 
 
 



 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Western Park Restaurant พิเศษเมนูสลัดกุ้ งมังกร เป็ดปักกิ่ง 
(เฉพาะ 8 ท่านขึน้ไป) 

 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สร้างขึ้นเพือ่รับพระเกศาธาตุก่อนที่น าไปบรรจุในพระเจดียช์

เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ้นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท้ี่พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน 
พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่2และไดรั้บการปฏิสงัขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความ
แตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือออกแบบให้ใตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งให้คนเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดย
อญัเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดียไ์ด้
น าทองค าและของมีค่าต่างๆที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์น าท่านสักการะขอพร
จาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือวา่อธิฐานส่ิงใด
จะสมความปรารถนา จากนั้นน าท่านขอพรจาก เทพกระซิบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไป
พร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี้ 
 
 
 
 

 
 



 
 

 จากนั้นน าท่านไปนมสัการ เจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหน่ึที่เที่ยวที่ตั้งอยูข่า้งๆ เจดียช์
เวดากอง เป็นเจดียท์ี่ถือไดว้า่มีความสวยงามมากทีเดียวภายในองคเ์จดียมี์ภาพวาดของ 12 ราศี หรือคลา้ยๆกบั
ทอ้งฟ้าจ าลองบา้นเรา จากนั้นน าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระ
เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือ
เดิมของเมืองยา่งกุง้มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออก
รบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้าง
บารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใคร
เกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อ
เติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยีสิ่บสามตนั ภายในประดิษฐาน
เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ  านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสาม
พระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น
ยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็น
ชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงั
ความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น ้ าย่างกุ ้งเสียก่อน 
องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึ้นจากแม่น ้ าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิม จึงถือเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้
ดัง่สมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้
เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกสัุนธัง 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 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

ค า่   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัจากนั้นท าท่านเขา้พกัโรงแรม  Holly Hotel / Vintage Luxury Yacht Hotel หรือเทียบเท่า   
 

 
 
 

 
 
 

 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 



 
 

วันที่ 3      ย่างกุ้ง-เชียงใหม่                                                                                               (B/L/-) 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านไปนมสัการนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint)  เป็นเจดียท์ี่มีความสวยงาม อายเุก่าแก่

แห่งหน่ึงในเมืองยา่งกุง้ เป็นจุดศูนยร์วมหมอดูของเมืองยา่งกุง้จนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองยา่ง
กุง้น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลาย
ของสินคา้ของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย
งานฝีมือเช่นผา้ปูโตะ๊ที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผา้โสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากนั้นน าท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลกัจากหิน

อ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน ้ าหนักถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือว่า
เป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่าแลว้น าท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นชา้ง 

 คู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผอืกตลอดทั้งตวัจ  านวน 3 เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ จ.เชียงใหม่   โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB-009 
17.20 น.   ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************** 
 
 



 
 

อัตรานี้รวม       
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินเชียงใหม่ – ยา่งกุง้ – เชียงใหม่ โดยสายการบิน Myanmar National Airline  
- ค่ารถน าเที่ยวตลอดทริป  
- ค่าที่พกัและค่าอาหารตามรายการ 
- ถา้มีผูเ้ดินทางมากกวา่ 15 ท่ำนขึ้นไป บริษทัฯมีหวัหนำ้ทวัร์ให ้1 ท่ำน 
- ค่าไกดแ์ละค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,  
- ค่ารักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 
อัตรานี้ไม่รวม    
-     ค่าวซ่ีาส าหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใชว้ซ่ีา) 
- ค่ากระเชา้ขี้นพระธาตุอินทร์แขวน 
-     ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ  
-    ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1500 บาท ไม่รวมในราคาทัวร์ *เก็บพร้อมค่าทัวร์* 
-     ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 
การส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน 

 ส ารองที่นัง่ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมด 10 วนัท าการก่อนออกเดินทาง 

 
การแจ้งยกเลิก 

 การแจง้ยกเลิก ภายใน 20 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท 
 การแจง้ยกเลิก ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 การแจง้ยกเลิก ภายใน 10 วนัก่อนออกเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ไดต้ามความเหมาะสมหากมีเหตุจ  าเป็น เน่ืองจากการยกเลิกของเที่ยวบิน 

การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้ งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน์ และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้น
เน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้
ผา่นขั้นตอนพธีิการตรวจคนเขา้-ออกนอกเมือง จากเจา้หนา้ที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจาก



 
 

ผูเ้ดินทางมีส่ิงผดิกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลอ่ืนใดก็ตามที่
ทางเจา้หนา้ที่ไดพ้จิารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

- การันตีออกเดินทางทุกกรุ๊ป แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน 
- ในยา่งกุง้กรณีมีผูเ้ดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง บริการ 
- บริการน ้ า ผา้เยน็ ตลอดการเดินทาง 
- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 

 
ส่ิงที่ควรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัว เช่น เส้ือแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

เอกสารในการเดินทาง : พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 

“ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คอืงานของเรา” 


