
ทวัรย์า่งกุง้ ทวาย เจดยีช์เวดากอง 
3 วนั 2 คนื 

นมสัการเจดยีช์เวดากอง..ชมเมอืงเกา่ทวาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมัผสัความงดงามแห่งอดีตเมืองหลวงเก่าของพม่าที7ตั8งขึ8นมานานกวา่ 2,500 ปี สู่การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดในปัจจุบนั 

เกิดวฒันธรรมสมยัใหม่แต่ยงัคงผสมผสานกบัวฒันธรรมดั8งเดิมไดอ้ยา่งลงตวั 

ตะลึงกบัความยิ7งใหญ่อลงัการขององคพ์ระเจดียช์เวดากองซึ7งเป็นศูนยร์วมแห่งจิตวญิญาณของชาวพม่า 

สมัผสัความหลากหลายทางวฒันธรรมของนครยา่งกุง้ก่อนบินสู่ทวาย ประตูสู่พม่าตอนใตแ้ละเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี 

(Tanitharyi Division) ยลเสน่ห์เมืองเก่าและสมัผสัความเรียบง่ายของผูค้น 

พร้อมลิ8มลองอาหารทะเลที7รับประกนัความสดและความอร่อยอยา่งแน่นอน! 

 
โปรแกรมการเดนิทาง       

 

 

                                                                                                                         
07:30 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (อาคาร 1) เคานเ์ตอร์ Nok Air  

                         โดยมีเจา้หนา้ที7บริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื7องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10:25 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เที1ยวบินที1 DD4234  

                         (มบีริการอาหารว่างและเครื1องดื1มบนเครื1อง) 

11:15 น.           เดินทางถึง สนามบินมนิกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็น 

                         เวลาทอ้งถิ7น (เวลาที7พม่าชา้กวา่ที7ประเทศไทย 30 นาที) จากนั8น นาํท่านเดินทางสู่เมืองทวายโดยสายการบิน 

                         ภายในประเทศ.... 

เที1ยง                 เดินทางถึง เมืองทวาย หรือที7ชาวทอ้งถิ7นออกเสียงวา่ ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’  ซึ7 งเป็นเมืองเลก็ๆ อยูท่างภาค 

                         ตะวนัออกเฉียงใตข้องพม่า                          

สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – ทวาย – หาดนาปูแล – ท่าเรือนํCาลึกทวาย – หาดมอมะกัน



                                       บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  

บ่าย                  นาํท่านเดินทางออกคน้หาชายหาดของเมืองทวาย สมัผสัความงามแห่งธรรมชาติ ที7กาํลงัจะเปลี7ยนไปบนพื8นที7 

                         โครงการก่อสร้างท่าเรือนํCาลกึทวาย สถานที7งดงามไปดว้ยหาดทรายขาวและนํ8าทะเลใส ขบัรถไปเลาะเลียบไปตาม                   

                         ชายหาดนาปูแล ภาพทะเลผนืงามและความเงียบสงบ ทาํใหรู้้สึกผอ่นคลายอยา่งสมบูรณ์ จากนั8นนาํท่านเดินทางสู่ 

                        หาดมอมะกนั (Maungmagan Beach) ซึ7 งมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีตน้สนขึ8นเรียงรายเหมือนแตม้ 

                        แต่งหาดมอมะกนัใหง้ดงามมากยิ7งขึ8น ในสมยัยคุอาณานิคมองักฤษ หาดมอมะกนัเป็นสถานที7พกัตากอากาศที7ขึ8น 

                       ชื7อของพม่า  

 
 

18:00น.              บริการอาหารมืCอเยน็ ณ ร้านอาหารริมหาดมอมะกนั 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั (พกัโรงแรม Golden Guest Hotel 
หรือระดบัเดียวกนั) 

  
	 

 

 

 

07.00 น.                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08:00 น.             นาํท่านชมและสกัการะ พระเจดย์ีชเวตองจา (ShweTaungSarZedi) ซึ7 งมีองคพ์ระเจดียที์7ใหญ่ที7สุดในเมือง 

                           ทวายภายในพระวหิารประดิษฐานพระพทุธรูปโลกะมารชินปางมารวชิยั อาย ุ141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู ้

                           เผยแผศ่าสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมณัฑะเลยเ์พื7อขอพระราชทานพระพทุธรูปจากพระเจา้มินดงเพื7อนาํมา 

                           ประดิษฐานที7เมืองทวาย พระเจา้มินดงจึงพระราชทานพระพทุธรูปทองเหลืองเก่าแก่องคนี์8 ให ้วดันี8 ก่อสร้างเมื7อ 

                           พ.ศ. 2304 มีอายมุากกวา่ 250 ปี ณ วดัแห่งนี8 มีพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอาย ุ                          

                           ร้อยปี ปืนใหญ่สมยักรุงศรีอยธุยา พระพทุธรูปสาํลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมยัโบราณ จากนั8นนาํท่านไป 

                           สกัการะ วดัพระเจดย์ีชินโมทพิญา  ซึ7 งเป็นหนึ7งในวดัที7ประดิษฐานพระพทุธรูปที7ทาํจากปูนผสมกบัชิ8นส่วนของ 

                          ไมศ้รีมหาโพธิ[  ตน้ที7พระองคท์รงประทบับาํเพญ็เพียรอยูจ่นตรัสรู้กล่าวกนัวา่มี 4 องค ์มีผูน้าํมาประดิษฐานบน 

                           แพลอยมาจากลงักา องคห์นึ7งลอยมาที7เมืองพะสิม (Pathein) องคห์นึ7งมาติดที7เมืองไจกโ์ถ่ (Kyaikhto) องค ์

                           หนึ7งมาติดที7วดัไจกค์ามิ เมืองตนับูซายดั (Thanbyuzayat) และอีกองคห์นึ7งลอยนํ8ามาถึงเมืองทวายและแม่ชี 

                           สูงอายผุูห้นึ7งไดอ้ญัเชิญมาประดิษฐานไวที้7วดัแห่งนี8  และถือวา่เป็นวดัที7เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั8นนาํ 

                          ท่านไปกราบไหวข้อพรที7วดัพระนอนที7ใหญ่ที7สุดในทวาย ณ วดัชเวธาลยงั ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu)           

                          อยูห่่างจากตวัเมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวดัที7ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร  

                          สูง 21 เมตร และกราบไหวข้อพรพระทนัใจ (นตัโบโบจี) ซึ7 งชาวพม่าและชาวมอญเชื7อวา่อธิษฐานขอสิ7งใดแลว้ 

                          จะสมปรารถนาทนัใจ 

เที1ยง                                บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินทวาย 

13:00 น.           ออกเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้ โดยสายการบินภายในประเทศ ................ 

14:00 น.           เดินทางถึง นครย่างกุ้ง นาํท่านนมสัการ พระเจดย์ีโบตะทาวน์ ซึ7 งเป็นเจดียที์7สร้างขึ8นเพื7อรับพระเกศาธาตุก่อนที7 

ทวาย – เจดีย์ใหญ่ – เจดีย์ชินโมทิพญา – พระนอนชเวธาลยังดอมู – ย่างกุ้ง – เทพทันใจ 

เทพกระซิบ – เจดีย์ชเวดากอง



                         นาํไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง เมื7อพระเกศาธาตุไดถู้กอญัเชิญขึ8นจากเรือ ไดน้าํมาประดิษฐานไวที้7พระเจดีย ์
                         โบตะทาวนแ์ห่งนี8 ก่อนพระเจดียแ์ห่งนี8ไดถู้กทาํลายในระหวา่งสงครามโลกครั8 งที7 2 และไดรั้บการปฏิสงัขรณ์ 
                         ขึ8นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ั7วไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งใหค้นเดิน 
                         เขา้ไปภายในไดโ้ดยอญัเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคาํใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วน 
                         ผนงัใตฐ้านเจดียไ์ดน้าํทองคาํและของมีค่าต่าง ๆ ที7มีพทุธศาสนิกชนชาวพม่านาํมาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดั          
                         แสดงไว ้จากนั8นนาํท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นัตโบโบย)ี ซึ7 งชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและ 
                         นิยมมาขอพรดว้ยเชื7อวา่อธิฐานสิ7งใดจะสมความปรารถนา และสกัการะ เทพกระซิบ หรือ เมีSยะนานหน่วย เพื7อ 
                         หนุนดวงโชคลาภ มหาโภคทรัพย ์จากนั8นนาํท่านชมและสกัการะ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง เปรียบเสมือนชีวติจิต 
                         วญิญาณของพทุธศาสนิกชนชาวพม่าตลอดเวลากวา่ 2,500 ปี และเป็นพระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นพระ 
                         ธาตุประจาํปีมะเมียและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า บริเวณเจดียช์เวดากองแห่งนี8  คลาคลํ7าไปดว้ย 
                         ผูค้นมากมายทั8งชาวพม่าและชาวต่างชาติที7พากนัมาเที7ยวชมและนมสัการสถานที7ศกัดิ[ สิทธิ[ แห่งนี8ตลอดทั8ง 
                         กลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัวา่เป็นมหาเจดียที์7งดงามมากที7สุดแห่งหนึ7งของโลก 

  

19.00 น.                บริการอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที7พกัโรงแรม Clover Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 

เดี7ยวกนั จากนั8นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
08.00 น.            นาํท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสน์เจ๊าทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ7 งเป็นพระนอนที7มีความสวยงามที7สุดของ 
                          ประเทศพม่า จากนั8นนาํท่านชอ้ปปิ8 งที7 ตลาดสกอ็ต ซึ7 งเป็นตลาดที7ใหญ่ที7สุดของพม่า มีสินคา้ของที7ระลึกมากมาย  
                          อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื7องเงิน เครื7องหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโตะ๊ และผา้โสร่ง เป็นตน้ 
 
เที1ยง                          บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านชมและนมสัการ เจดย์ีกาบาเอ้ เป็นเจดีย ์
                       ทรงกลม ซึ7 งมีทางเขา้ทั8งหมดหา้ดา้น ที7นายอูนุนายกคนแรกของพม่า สร้างขึ8นเพื7อใชเ้ป็นสถานที7ชาํระ 
                       พระไตรปิฎก เป็นที7แปลกตาอีกแห่งหนึ7ง และมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นใน คาํวา่กาบาเอ ใน 
                       ภาษาพม่า หมายถึง โลกแห่งสนัติสุข สร้างขึ8นในปี 1952 เจดียแ์ห่งนี8 เป็นที7รําลึกถึงการประชุมสภาสงฆร์ะดบั 
                       โลก ครั8 งที7 6 เพื7อใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่ชาวโลกของพทุธศาสนา ซึ7 งจดัขึ8นอยา่งยิ7งใหญ่ในปี 1954 จากนั8น นาํท่าน 
                       ไปชมและสกัการะ วดัพระหินอ่อน ที7ใหญ่ที7สุดในประเทศพม่าที7 วดัเจ๊าตอจ ีและนาํท่านชม ช้างเผือก ที7ปาง 
                       ชา้งเผอืก ซึ7 งถือวา่เป็นชา้งที7หาชมไดย้ากที7สุดในเอเชีย ซึ7 งคนพม่าเองต่างนิยมมาชมชา้งเผอืกกนัอยา่งมากมาย  

 

  คํ1า                                  บริการอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร จากนั8นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินมนิกลาดง 

21:00 น.          ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที7ยวบินที7 DD 4239 

22:00 น.          เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

êêêê ขอบคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร êêêê 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพืEอความเหมาะสมแล
ะเพืEอผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – เจดีย์กาบาเอ้ – วดัพระหินอ่อน – ปางช้างเผือก 

สนามบินมินกลาดง – สนามบินดอนเมือง 



 

 


