
ยา่งกุ้ง เมอืงหลวงเก่าพมา่ที�อัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ เยอืนเมอืงหงสาวดี
อาณาจกัรมอญในพมา่ ผู้คนมคีวามน่ารกั อัธยาศัยดี ความคลาสสกิของ
เมอืงเก่าที�ยงัมชีวีติในโลกป�จจุบนั ไมว่า่จะเป�นวดั สถาป�ตยกรรมที�สวยงาม
หรอืสถานที�สาํหรบัคนรุน่ใหมอ่ยา่งคาเฟ�ที�สามารถผสมผสานไปกับวฒันธรรม
ดั�งเดิมของเมยีนมารไ์ด้อยา่งลงตัว 

นมสัการเจดียช์เวดากอง 1 ใน 5 สิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพมา่ 
ณ เมอืงยา่งกุ้ง เยอืนราชอาณาจกัรหงสาวดีของชาวมอญ 

และอาณาจกัรตองอูของชาวพมา่

3D
2N

กําหนดการเดินทาง: .............

ทัวรส์ว่นตัว I เดินทางตั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไป

BANGKOKAIR GOGO



กรุง เทพฯ   –  เมืองย่ างกุ้ ง   –  เมืองหงสาว ดี   –  
พระราชวัง บุ เรงนอง  –  พระธาตุ มุ เตา  –  พระ เจ ดีย์ ไจ ปุ� น
–  เมืองย่ างกุ้ ง
 
 พระ พุทธไสยาสน์ เจา ทัตยี  (พระนอนตาหวาน )   –   
หลวงพ่องา ทัตจี   –  พระ พุทธ รูปหยกขาว  –  ตลาดสก๊อต   –
พระมหา เจ ดีย์ช เวดากอง
 
  

อาหารจีน อาหารพื�นเมือง อาหารฝรั�งเศส

     B     L     D

โปรแกรมการเดินทาง 

สินค้าพื�นเมืองที�ตลาดสก๊อต

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (FULL SERVICE) 
บริการห้องรับรองของทางสายการบิน พร้อมเสิร์ฟอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง
 

เจ ดีย์ โบตะทาวน์  –  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  –   เจ ดีย์กาบา เอ
–  วัดชเวตอเมียต  (วัดพระ เขี� ยวแ ก้ว จุฬามณี )  –  กรุง เทพ  ฯ
 
 
 

HIGHLIGHT
O F  Y A N G O N , M Y A N M A R  



 

01

09.40 น.

 

เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติมงิกาลาดง 

เมอืงยา่งกุ้ง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว มคัคเุทศก์ท้องถิ�นรอ
รบัที�ประตทูางออก (เวลาท้องถิ�นพมา่ชา้กวา่เวลา
ประเทศไทย 30 นาที)  

 

 

 

เชค็อินด้วยตนเองที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข
3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์
จากนั�นใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอัธยาศัย ณ  ห้อง
รบัรองของสายการบนิบรเิวณหนา้ GATE D7

08.45 น.

 

ออกเดินทางสู ่เมอืงยา่งกุ้ง โดยสายการบนิ
บางกอกแอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� PG 701  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ  1 ชั�วโมง) พรอ้มเสริฟ์
อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง
 

ยา่งกุ้ง  (พมา่: ရနကု်န)်
เมอืงหลวงทางการค้าของพมา่ที�สาํคัญที�สดุ

 

06.30 น.

 

 

นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดี  หรอื พะโค  ซึ�งเป�นเมอืง
ที�มปีระวติัศาสตรที์�ยาวนานทั�งทางดา้นพระพุทธศาสนา
และประวติัศาสตรช์าติพมา่ ตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอื
ของยา่งกุ้ง  ในอดตีนั�นเคยเป�นเมอืงหลวงของอาณาจกัร
มอญมาก่อนตั�งแต่ยุคกษัตรยิบ์นิยาอู เมื�อประมาณ พ.ศ.

1908 จนกระทั�งเมอืงหลวงของมอญแหง่นี�เริ�มหมดความ
สาํคัญลงหลังจากยา้ยเมอืงหลวงไปอยูที่�อังวะ เมื�อป� พ.ศ.

2178  (ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชั�วโมง 40 นาที) 

 

 



จากนั�น นาํท่านสักการะพระเจดีย์ไจปุ�น (KYAIKPUN

PAGODA) ซึ�งมีอายุมากกว่า 500 ป� สร้างเป�น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์
ไปทุกทิศทางแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั�งสี�
พระองค์ในภัทรกัป มีตํานานเล่าว่า พระราชธิดาทั�งสี�องค์
ของกษัตริย์มอญสร้างไว้ โดยอธิษฐานว่า จะไม่ยอม
อภิเษก แต่ตอนหลังพระธิดาองค์เล็กได้อภิเษก เป�นการ
ผิดสัจจะ พระพุทธรูปองค์หนึ�งในจาํนวนสี�องค์นี� ก็เลยพัง
ทลายลงมา
 

เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง ภาษา
พม่าอ่านว่าดะโกง แปลว่า ปราบศัตรูราบคาบ  ตั�งอยู่
ใจกลางบริเวณพม่าตอนล่าง  ย่างกุ้งเป�นเมืองที�ใหญ่
ที�สุดของพม่าจึงยังครองตําแหน่งศูนย์กลางการค้าที�
สาํคัญของประเทศรวมถึงเป�นศูนย์รวมจิตใจของชาว
เมืองกันอีกด้วย 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง 30นาที)

 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  เป�น
หนึ�งในร้านอาหารจีนที�ดีที�สุดในเมืองย่างกุ้งที�ให้บริการ
แบบ CUISINE 

 

ได้เวลาสมควรจากนั�นนาํท่านเดินทางเช็คอินเข้าสู่โรงแรม
ที�พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

นาํท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (KANBAWZA

THARDI PALACE) พระเจ้าบุเรงนองได้รับสั�งให้
สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ�น เพื� อเป�นศูนย์กลาง
ทางการปกครอง พระนเรศวรก็เคยประทับที�นี� ใน
ระหว่างที�พระองค์ทรงเป�นองค์ประกัน พระเจ้าบุเรง
นองจึงรับสั�งให้สร้างพระราชวังให้ยิ�งใหญ่ โดย
กําแพงเมืองชั�นนอกมีประตูถึง 20 ประตู พื� นที�
ภายในกําแพงเมืองกว้างใหญ่มาก แม้แต่พระธาตุมุ
เตายังจัดเป�นส่วนหนึ�งในกําแพงเมืองพระราชวังบุ
เรงนองแห่งนี�
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารพื�นเมืองในเมืองหงสาวดี เมนูแนะนาํที�นี� คือ
กุ้งแม่นํ�าย่างเกลือ นอกจากนี�ทางร้านมีเสิร์ฟอาหาร
ไทยสไตล์พม่าอีกด้วย
 

นาํท่านสักการะพระธาตุมุเตา (SHWEMAWDAW

PAGODA) เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และเป�น 1 ใน
5 มหาบูชาสถานสิ�งศักดิ�สิทธิ�ของพม่า เป�นมหาเจดีย์
เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ป� ตั�งอยู่กลาง                

เมืองหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าเป�นเจดีย์ที�สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เคยมาสักการะเจดีย์องค์นี�เป�นศิลปะที�ผสมผสาน
ระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน
 

 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที�พัก 

 

นาํท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ                 

พระนอนตาหวาน (KYAUK HTATGYI BUDDHA)       

พระที�มีความสวยงามองค์หนึ�งมีขนตาที�งดงาม พระบาท
มีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันเป�นศิลปะ
ที�แตกต่างกับไทย 

 

นาํท่านสักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี
เป�นพระพุทธรูปทรงเครื�อง ปางมารวิชัยที�แกะสลักจาก
หินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษัตริย์ เครื�องทรงเป�นโลหะ
ส่วนเครื�องประกอบด้านหลังจะเป�นไม้สักแกะสลักทั�งหมด
และสลักป�นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื�องสมัย ยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน
บรรยากาศร่มรื�นติดทะเลสาบ เมนูแนะนาํของที�นี�พลาดไม่
ได้ คือ เป�ดย่าง
 

บ่าย นาํท่านสักการะพระพุทธรูปหยกขาว
(KYAUKTAWGYI MARBLE BUDDHA IMAGE)

เรียกกันว่าพระหินอ่อน สร้างจากหินขาวที�มีลักษณะ   
มันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีตําหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24

ฟุต หนัก 60 ตัน เป�นพระพุทธรูปประทับนั�ง พระหัตถ์ขวา
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที�อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และ
ศรีลังกายกขึ�นหันฝ�าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึง          

การไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ ่งเรือง 
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SPECIAL ACTIVITY 

ใช้ชีวิตในแบบของคุณ
เป�ดประสบการณจ์บิชายามบา่ย High Tea แบบฉบบัพมา่ ที�โรงแรม Standard สรา้งในป� 1901 อายุกวา่ 100 ป�
ตั�งแต่สมยัโคโลเนยีล ไดร้บัอิทธพิลมาจากการเป�นอาณานคิมของอังกฤษ

 

 

หรอืเรยีกอีกชื�อหนึ�งวา่ ตลาดโบโจก๊อองซาน ตลาดเก่าแก่

ของชาวพมา่ สรา้งขึ�นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป�น

อาณานคิมของอังกฤษ ลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลาย

หลัง สนิค้าที�จาํหนา่ยในตลาดแหง่นี�มหีลากหลายชนดิ เชน่

เครื�องเงิน ที�มศิีลปะผสมระหวา่งมอญกับพมา่ ภาพวาด

งานแกะสลักจากไม ้อัญมณ ีหยก ผา้ทอ เสื�อผา้สาํเรจ็รปู

แป�งทานาคา (หมายเหต:ุ ตลาดสก๊อตป�ดทกุวนัจนัทรแ์ละ

เทศกาลวนัสงกรานต์ จะเปลี�ยนแปลงโปรแกรมโดย   

คณะไปยงัหา้งสรรพสนิค้าของยา่งกุ้งแทน)

 

 

(ท่านสามารถจองบรกิารสดุพเิศษนี�ได้ กรุณาติดต่อกับเจา้หนา้ที�ก่อนการเดินทาง)

 

นาํ ท่ า น ช้ อ ป ป�� ง เ ลื อ ก ซื� อ
ข อ ง ฝ า ก  ข อ ง ที� ร ะ ลึ ก  

ณ  ต ล า ดพื� น เ มื อ ง ส ก๊ อ ต
  



นมั ส ก า ร  พร ะ ม ห า เ จ ดี ย์ ช เ ว ด า ก อ ง
( SHWEDAGON  PAGODA )  

พร ะ เ จ ดี ย์ ท อ ง คํา คู่ บ้ า น คู่ เ มื อ ง ป ร ะ เ ท ศพม่ า
อ า ยุ ก ว่ า ส อ งพั น ห้ า ร้ อ ย ก ว่ า ป�
  

เพื�อเสรมิบารมใีนสถานที�ที�เปรยีบเสมอืนไดกั้บจติวญิญาณ
ของชาวยา่งกุ้ง และชาวพมา่ สถานที�แหง่นี�ม ีลานอธษิฐานที�
บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ องค์เจดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่
ทองคําทั�งหมดนํ�าหนกัยี�สบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระ
เกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครื�องอัฏฐ
บรขิารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั�งสามพระองค์ บนยอด
ประดบัดว้ยเพชรพลอยและอัญมณต่ีาง ๆ จาํนวนมาก และ
ยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดบัอยูบ่นยอด
 

เยน็  รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหารพื�นเมอืงแบบพมา่      
เป�นรา้นอาหารฉานชื�อดงั 

 

ไดเ้วลาสมควร  จากนั�นนาํท่านเดนิทางเชค็อินเขา้สูโ่รงแรม
ที�พกั และพกัผอ่นตามอิสระ

บทสวดมนต์บูชา
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม

สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย

ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย

ธัสสะติ ตติยัง กัสสป�ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง

โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ

ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา 

อหัง วันทามิ สิระสา

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที�แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

 

 

 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมที�พัก และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 

นาํท่านเข้าชม “เจดีย์โบตะทาวน์” (BOTAHTAUNG

PAGODA) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรูป อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้
ณ ที�นี� ให้กําลังทหารมาเฝ�าไว้ แต่เจดีย์องค์ที�เห็น
ป�จจุบันนั�นเป�นองค์ที�สร้างขึ�นใหม่ เจดีย์องค์เดิมนั�นได้
พังทลายลงมาจากการทิ�งระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตร
ใน ค.ศ.1943 ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปทองคําเงิน
และสาริด อีกราว 700 องค์ และจารึกดินเผา 
อีกจาํนวนหนึ�ง ป�จจุบันได้นาํมาจัดแสดงไว้ให้ชมบาง
ส่วนเท่านั�น เป�นเจดีย์ทรงระฆังสูง 40 เมตร ข้างใน
กลวง มีงานประดับด้วยกระจกสีที�ประณีตสวยงาม 

 

นาํท่านสักการะ "เทพทันใจ" เป�นเทพที�ถือกันว่าขอพร
ได้เร็วดั�งใจ
 

ท่านข้ามฝ�� งถนนสักการะ "เทพกระซิบ" ซึ�งมีนามว่า                
“อะมาดอว์เมี�ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป�นธิดาของ
พญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื� อสัตว์จนเมื� อสิ�นชีวิตไปกลาย
เป�นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว 

การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบา ๆ ห้ามคน
อื� นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ�านม ข้าวตอก
ดอกไม้ และผลไม้

03

 

คําบูชาเทพทันใจ
เอหิ สกักะ มหานทัโป�ะโป�ะจโีปตะถ่องสทิธมิตัถ ุอิทังพะลัง เอตัสสะมงิรตัตะนงั พุทธงั
ธมัมงั สงัฆงั   เทวานงั ประสทิธลิาโภ ชยโยนจิจงั วนัทามสิพัพะทา สวาโหม
 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารฝรั�งเศส คฤหาสน์ริมทะเลสาบ ตกแต่งในสไตล์โคโลเนียล
 

นําท่านสักการะ วัดชเวตอเมียต หรือวัดพระเขี�ยวแก้วจุฬามณี เป�นวัดที�สร้างด้วยสถาป�ตยกรรมแบบพุกาม
โบราณ องค์เจดีย์เป�นสีทองทรงแปดเหลี�ยม ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคําแท้ เป�นภาพที�ยิ�งใหญ่อลังการ บริเวณ
เพดานป�ดทองเป�นลวดลายอันวิจิตรงดงาม ภายในมีบุษบกเป�นที�ประดิษฐานของพระเขี�ยวแก้วให้เราได้ไปกราบ
ไหว้เพื� อความเป�นสิริมงคลกับชีวิต และบริเวณรอบฐานบุษบกมีพระประจาํวันเกิดให้เราได้สักการะกันด้วย
 

15.30 น. ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
18.35 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที�ยวบินที�  PG 704

20.35 น. เดินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 

 

 

นาํท่านร่วมพิธีครอบเศียรครอบเกล้าเพื�อความเป�นสิริมงคล “เจดีย์กาบาเอ” (KABA AYE PAGODA) เป�น
เจดีย์ทรงกลมซึ�งมีทางเข้าทั�งหมดห้าด้านที�นายอูนุ นายกคนแรกของพม่าสร้างขึ�นเพื� อใช้เป�นสถานที�ชาํระพระ
ไตรป�ฎก เป�นที�แปลกตาอีกแห่งหนึ�งและมีความสวยงามเป�นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านใน คําว่ากาบาเอ ในภาษาพม่า
หมายถึงโลกแห่งสันติสุข สร้างขึ�นในป� 1952 เจดีย์แห่งนี�เป�นที�ราํลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ์ระดับโลก ครั�งที� 6
เพื� อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ของพุทธศาสนา ซึ�งจัดขึ�นอย่างยิ�งใหญ่ในป� 1954
 

 


