
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก       กรงุเทพฯ- ยา่งกุง้         

04.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ เคาน์เตอร ์สาย
การบนินกแอร ์

  พบเจา้หนา้ที!ของทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

06.20น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนินกแอร ์เที$ยวบนิที$ DD 4230  

07.05น.  ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรุงย่างกุง้(เวลาที!ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) 
หลังจากผา่นพธิกีารทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระกอ่นออก
เดนิทาง (กอ่นออกเดนิทางทางมคัคเุทศกจ์ะแจกสโหลง่และเทพทันใจใหแ้กท่่านเพื!อความ
เป็นสริมิงคลกอ่นออกเดนิทาง)  

  จากน ั*นนาํทา่นไปรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร ตม้ยํากุง้ รา้นอาหารพื8นเมอืงชื!อดัง
ของพมา่ บรกิารดว้ยอาหารติ!มซําสไตลพ์มา่ 

 

 

 

 

 

จากนั8นนําทา่นเดนิทางไปชม เจดยีเ์จ๊าทัตจ ี หรอื พระนอนตาหวาน ซึ!งเป็นพระที!มคีวาม
สวยงามที!สุด มขีนตาที!งดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกัน ซึ!ง
แตกตา่งกบัศลิปะของไทยที!ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพมา่ที!งดงามโดยมขีนาด
ความยาวขององค ์70เมตร  

 

 

 

 

 

 



 

นําทา่นไปชม วัดงาทัตจ ี เป็นวัดที!สรา้งขึ8นตั 8งแตส่มัยเมื!อ 2,500 ปีกอ่น เป็น 1 ใน 10 วัด ที!
มชี ื!อเสยีงของพมา่ จากนั8นขับรถชมตัวเมอืงยา่งกุง้ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นยา่น
ใจกลางกรงุยา่งกุง้ 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนั8นนําทา่นนมัสการเจดยีช์เวโพนพวนิ (Shwe Phone Pwint) เป็นเจดยีท์ี!มคีวามสวยงาม 
อายุเก่าแก่แห่งหนึ!งในเมืองย่างกุง้ เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมอืงย่างกุง้จนกลายเป็น
สมาคม โหราศาสตร์ ในเมอืงย่างกุง้จากนั8นนําท่านไปนมัสการ เจดีย์มหาวชิยะ (Maha 
Wizaya Pagoda) เป็นอกีหนึ!ที!เที!ยวที!ตั 8งอยู่ขา้งๆ เจดยีช์เวดากอง เป็นเจดยีท์ี!ถอืไดว้า่มี
ความสวยงามมากทีเดยีวภายในองค์เจดยีม์ภีาพวาดของ 12 ราศ ีหรือคลา้ยๆกับทอ้งฟ้า
จําลองบา้นเรา 

 

 

 

 

 

 

จากนั8นนําทา่นไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้า่นได้
ลองชมิของวา่งสุดอรอ่ยไปพรอ้มกบับรรยากาศที$หรูหราและโรแมนตกิ ใหท้่านได้
เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรอืแหง่นี* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั8นนําท่านกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยี์
ทองคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง 
หรอื ตะเกงิ ชื!อเดมิของเมอืงยา่งกุง้มหาเจดยีท์ี!ใหญ่ที!สดุในพมา่สถานที!แหง่นี8มลีานอธฐิาน
จดุที!บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีนไปไหวเ้พื!อขอพรจากองค์
เจดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพื!อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี8รอบองคเ์จดยียั์งมี
พระประจําวันเกดิประดษิฐานทั 8งแปดทศิรวม8องค์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ8าพระ
ประจําวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติพระเจดียน์ี8ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิ์
หลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผ่นทองคําทั 8งหมดนํ8าหนักยี!สบิสามตัน ภายในประดษิฐาน
เสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครื!องอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องค์
กอ่นทั 8งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจํานวนมากและยังมี
เพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดเจดยี ์ทา่นจะไดช้มความงามของวหิารสี!ทศิซึ!งทําเป็นศาลา
โถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั 8นๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิ8นที!รวมกัน
ขึ8นเป็นสว่นหนึ!งของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลงัความเป็นมาทั 8งสิ8น ชมระฆังใบใหญท่ี!
อังกฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่นํ8าย่างกุง้เสยีก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่
สามารถนําขึ8นจากแม่นํ8 าไดภ้ายหลังชาวพม่าช่วยกันกูข้ ึ8นมาแขวนไวท้ี!เดิม จึงถือเป็น
สัญลักษณแ์หง่ความสามัคคซี ึ!งชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆังศักดิVสทิธิVใหต้รีะฆัง3ครั 8งแลว้อธษิฐาน
ขออะไรก็จะไดดั้!งสมความปรารถนา จากนั8นใหท้า่นชมแสงของอัญมณีที!ประดับบนยอดฉัตร
โดยจดุชมแตล่ะจดุ ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี8าเงนิ, สสีม้, สแีดง 
เป็นตน้ 

วันทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสุนัธงั สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธัสสะต ิตตยัิง กสัสปัง พุทธจวีะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหัง 
วันทาม ิตุระโต อหัง วันทาม ิธาตโุย อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี!แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั 'น พญานาค 



 

พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนูสุดพเิศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุง้
มงักรสดๆ ทานไดไ้มอ่ ั*น ที$ Pan Pacific Hotel  

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั8นทําทา่นเขา้พักโรงแรมGrand Mercure Yangon Golden Empire หรอื 
Zelax Hotel 5 stars หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที$ 2      ยา่งกุง้ - กรงุเทพฯ         

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ดว้ยเมนหูลากหลายสไตล ์โรงแรม 5 ดาว มแีถม
พเิศษสดุ และมเีพยีงโรงแรมเดยีวเทา่น ั*น คอืเมนู 

Myanmar Snow Birdnest หรอืเรยีงตรงตวัวา่  รังนกหมิะ หรอืภาษาจนีเรยีกว่า  Xui 
Yan ทา่นไมค่วรพลาด มเีพยีงโรงแรมเดยีวเทา่น ั*น เป็นสมนุไพรที!เรยีกวา่ Tragacanth 
Gum (Xueyan) จะถูกหลั!งออกมาจากเปลอืกของ Xueyan เป็นเยื!อไมท้ี!มคี่า Tragacanth 
Gum (Xueyan) ที!หลั!งออกมาจากไมพุ้ม่หนาม Tragacanth มรีสเปรี8ยวมกีลิ!น เ ป รี8 ย ว
ตามธรรม ชาต ิอยา่งไรก็ตามหลังจากแชใ่นนํ8าแลว้  Tragacanth จะนิ!มและไมม่รีสเปรี8ยว 
จากการวเิคราะหท์างเคมพีบว่า Tragacanth Gum ประกอบดว้ยกรด D-galacturonic, D-
galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-rhamnose  เป็นที!เช ื!อกันว่าเป็น
สมุนไพรที!มปีระโยชน์และมคีุณค่าสําหรับสมอง หัวใจ ไต หลอดเลือดและ ปอด ช่วย



 

ควบคุมอาการทอ้งผูก  มตีน้กําเนิดมาจากภูมภิาคเมดเิตอรเ์รเนียนตะวันออกและเอเชยี
ตะวันตกเฉียงใต,้ เอเชยีตะวันออกเฉียงใต,้ อนิเดยี, เวยีดนาม, Loas และมาเลเซยี นิยมใช ้
ทานเพื!อ บํารงุปอด, ความงาม  

จากนั8นนําท่านชม พระเจดยีโ์บตะตอง ซึ!งเป็นเจดยีท์ี!สรา้งขึ8นเพื!อรับพระเกศาธาตุกอ่นที!
นําไปบรรจุในพระเจดยีช์เวดากอง เมื!อพระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชญิขึ8นจากเรือ ไดนํ้ามา
ประดษิฐานไวท้ี!พระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี8ก่อน พระเจดยีแ์ห่งนี8ไดถู้ก ทําลายในระหว่าง
สงครามโลกครั8งที!2และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ขึ8นมาใหมโ่ดยมคีวามแตกต่างกับพระเจดยี์
ทั!วไปคือออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในไดโ้ดย
อัญเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนสว่นผนัง
ใตฐ้านเจดยีไ์ดนํ้าทองคําและของมคีา่ต่างๆที!มพีุทธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งค์
พระเจดยี ์นําทา่นสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบย)ี ซึ!งชาวพมา่ใหค้วามเคารพ
อยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชื!อวา่อธฐิานสิ!งใดจะสมความปรารถนา จากนั8นนําทา่นขอ
พรจาก เทพกระซบิ  

นําคณะไปช็อปปิ8 ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ ึ!งเป็นตลาดที!ใหญ่ที!สุดของพม่า
ความหลากหลายของสนิคา้ของฝากของที!ระลกึมากมายราคาถูก อาท ิอัญมณี ทับทมิ 
ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครื!องเงนิ เครื!องหวายงานฝีมอืเชน่ผา้ปูโต๊ะที!มคีวามสวยงามและราคา
ถกูมากผา้โสรง่หญงิชายที!มลีวดลายงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(พเิศษเมนูสลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิ!ง ) 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่วัดพระบารม ีหรอื วัดบารม ีวัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที!เชื!อ
วา่ยงัมชีวีติอยูจ่รงิดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี8เมื!อนํามาวางบนมอืจะสามารถเคลื!อนไหวไดอ้กีทั 8ง
ไดช้ื!อวา่เป็นที!เกบ็องคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากที!สดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลาพระสา
รบีตุรและองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ เชญิสักการะพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสัมมาพุทธเจา้กัสส
ปะซึ!งเป็นพระพุทธเจา้องคท์ี!สามในกัปป์นี8พรอ้มชมความอัศจรรยข์องพระเกศาธาตุนี8ดว้ย
พุทธานุภาพทรงขยับพระองคไ์ปมาไดทั้ 8งในนํ8าและบนบกและเป็นพพิธิภัณฑพ์ระธาตใุหญ่
ที!สดุในพมา่ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั8นนําทา่นสักการะ พระเขี8ยวแกว้แลว้นําทา่นชม ปางชา้งเผอืก ที!เป็นชา้งคู่บา้นคูเ่มอืง
ของพม่ามสีขีาวเผือกตลอดทั 8งตัวจํานวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผือกทุก
ประการ ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 

 

 

 



 

จากนั8นนําท่านเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR 
TRADITIONAL FOOD กอ่นขึ8นเครื!อง 

 

 

 

 

 

  ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.00น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพมหานคร  โดยสายการบนิ นกแอร ์เที$ยวบนิที$ DD 4239 

22.45น. ถงึสนามบนิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กําหนดการเดนิทาง   

 กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้ 2 วนั 1 คนื 

เดอืน วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญไ่มม่ี

ราคาเด็ก 
ทารก พกัเดี$ยวเพิ$ม ที$น ั$ง 

ม.ีค.-63 

03-04 7,777.- 3,500.- 2,000.- 21 

10-11 7,777.- 3,500.- 2,000.- 21 

17-18 7,777.- 3,500.- 2,000.- 21 

24-25 7,777.- 3,500.- 2,000.- 21 

 เม.ย. -63  4-5  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 

 25-26  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 

 พ.ค. -63  1-2 (Bus1)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 1-2(Bus 2)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 2-3(Bus1)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 2-3(Bus 2)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 3-4(Bus 1)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 3-4(Bus 2)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 ม.ิย.- 63  6-7  7777.-  3,500.- 2,000.- 21 

 20-21  7777.-  3,500.- 2,000.- 21 

 ก.ค.- 63  4-5 (Bus 1)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 4-5(Bus 2)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 5-6(Bus 1)  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 

 5-6(Bus 2)  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 



 

 6-7(Bus 1)  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 

 6-7(Bus 2)  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 

 25-26  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 

 ส.ค. -63  8-9  7777.-  3,500.- 2,000.- 21 

 22-23  7777.-  3,500.- 2,000.- 21 

 ก.ย. -63  12-13  7777.-  3,500.- 2,000.- 21 

 26-27  7777.-  3,500.- 2,000.- 21 

 ต.ค. -63  3-4  7777.-  3,500.- 2,000.- 21 

 10-11  7998.-  3,500.- 2,000.- 21 

 23-24(Bus 1)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

 23-24(Bus 2)  8888.-  3,500.- 2,000.- 21 

อตัราคา่บรกิารนี*รวม 
� คา่ตัsวเครื!องบนิกรงุเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบนิ NOK AIR (DD)  
� คา่รถนําเที!ยวตลอดทรปิ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที!  
� คา่อาหารและที!พักตามรายการ 
� หัวหนา้ทัวรไ์ทย และไกดท์อ้งถิ!น(พูดภาษาไทย) ที!มคีวามชาํนาญคอยดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ไกดท์อ้งถิ!น (กรณีมผีูเ้ดนิทางครบ 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ จะมหีวัหนา้ทวัรใ์ห ้1 ทา่น แตถ่า้
ไมถ่งึ ลูกคา้เดนิทางเอง มไีกดไ์ทยรอรบัที$สนามบนิมณัฑะเลย ์ ) 

� คา่ประกันอบัุตเิหตุการเดนิทาง (Personal  Accident) วงเงนิทา่นละ  1,000,000  บาท, คา่รักษา  
พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนี*ไมร่วม 
� คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิ!น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น * เก็บพรอ้ม

ราคาทวัร*์ 
� คา่วซีา่สําหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซีา่) 
� คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที!ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่

โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง  
� ภาษีมูลคา่เพิ!ม 7% 

 
การสํารองที$น ั$ง และการชําระเงนิ 

� สํารองที!นั!ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นเดนิทาง พรอ้มชาํระมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
� สว่นที!เหลอืชาํระทั 8งหมด 10 วันทําการกอ่นออกเดนิทาง 



 

การแจง้ยกเลกิ 
� การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 
� การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรท์ั 8งหมด 
� การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วันกอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิVในการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ 8งหมด 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการเปลี!ยนแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตุจําเป็น เนื!องจาก

การยกเลกิของเที!ยวบนิ การลา่ชา้ของเที!ยวบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุื!นๆ ที!
อาจเกดิขึ8นได ้ทั 8งนี8ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญ และทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิVในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที!อาจเกดิขึ8นเนื!องจากเหตกุารณดั์งกลา่วบรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีที!ทา่นถกูปฏเิสธมใิหผ้่านขั 8นตอนพธิกีาร
ตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ที!กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 8งในประเทศ และต่างประเทศ อัน
เนื!องมาจากผูเ้ดนิทางมสีิ!งผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทาง
เสื!อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอื!นใดก็ตามที!ทางเจา้หนา้ที!ไดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการ
ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ั 8งหมด 

� โปรแกรมอาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นสําคัญ 
 

 

 


