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บินสบายๆกบัสายการบินไทยแอรเ์อเชีย ไม่เหน่ือยเขา้ย่างกุง้บินออกมณัฑะเลย ์ 

 
โปรแกรม 6 วนั 5 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย  
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทรแ์ขวน     (-/ กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

09.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

11.35 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบนิ FD 255  ** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการลอ็กท่ีนั่งไปกลบัค่าใชจ้่ายในการลอ็กท่ีนั่งไปกลบั 200 บาท/ท่าน (ตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊แบบ 

Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนั่งได ้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน ในกรณีลอ็กท่ีนั่ง กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ี ณ วนัท าการจอง

ทวัรค่์ะ 

12.20 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นท่ีเมียนม่าร ์ ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี 

หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมอืงมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธิ์

ของพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา  (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่าน

นมสัการ ยอดเจดียห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชื่อกนัว่าเป็นจุดท่ีศกั ด์ิสิทธิ์มาก ซึง่เจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียสู์ง   377 

ฟุต สูงกว่า พระเจดีย ์ชเวดากอง 51 ฟุต มจุีดอธิษฐานท่ีศกั ด์ิสิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น า้หนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไป 

 เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้ และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ี 

พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ 

เพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ ท่านจะไดน้มสัการ ณ  

จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสทิธิ์  และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็น 
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สริิมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผา่นชมแม่น ้าสะโตง สถานท่ีส  าคญั 

ทางประว ัติศาสตร ์ซึง่ในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรก  าล ังรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซึง่น าทัพ

โดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหนา้ของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝัง่แมน่ า้

สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแมน่ า้ไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดม้กีารปะทะกนัท่ีริมฝัง่แมน่ า้

สะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของ

พมา่เห็นขวญัเสีย จึงถอยทัพ กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสง

ปืนตน้ขา้มแมน่ า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  

พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพื่อท า 

การเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่น เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถ 

ขึ้นพระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา น าท่านเขา้สูพ่กัท่ี 

KYAITHOO,MOUTAIN TOP,YOYOLAE HOTEL เชิญทุกท่านพกัผ่อนตาม 

อธัยาศยั หลงัจากนัน้ น าชม เจดียไ์จที้โยหรือ พระธาตุอนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda  

(Golden Rock) แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย ์ 

องคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่ แต่ชาว 

พมา่มกัยืนกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธิ์ ท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อม 

ท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้น 

นาพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้ือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้ จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการพระธาตุอนิทร์แขวนน้ีครบ3 ครัง้ ผูน้ ั้นจะมแีต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ 

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน (เข้าไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี

สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค ่า           บริการอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทัง้คืน แต่ 

ประตูเหล็กท่ีเปิดส  าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะ

รองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนัน้มคีวามเย็นมาก 

หมายเหตุ : ยกเวน้โรงแรมท่ีพกั Golden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่ครัง้เดียวค่ะ 

วนัท่ีสอง พระธาตุอนิทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลยีว-พระราชวงับุเรงนอง-ย่างกุง้-เจดียโ์บตาทาวน์-เจดียช์เวดากอง                

(เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               
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05.00 น.       อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส  าหรบัผูท้ี่ตอ้งการใสบ่าตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 

ส  าหรบัอาหารที่จะใสบ่าตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ  าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียน 

ประมาณ 300–500 จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั  

06.30 น.       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาที่พกั ออกเดินทางกลบั  เปล่ียนนัง่รถหกลอ้ ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปลีย่นเป็น 

  รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าท่านเดินทางสูก่รุงหงสาวดี นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang 

Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นที่

เคารพนบัถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามทีสุ่ดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม ้

จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีี่ย่างกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึ่งจะเป็นลกัษณะที่ไม่

เหมือนกบัพระนอนของไทย 

จากนัน้ น าชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบั 

นัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมั 

พุทธเจา้ (ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์ือ พระ 

พุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เลา่กนัวา่สรา้งขึ้นโดยสตรีสีพ่ี่นอ้งที่มพีุทธศรทัธาสูง 

สง่และต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่ง 

งาน ร  า่ลอืกนัวา่ท  าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ ัน้เกิดรอยรา้วขึ้นทนัที 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

บ่าย  น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิ่ง 

เร่ิมขุดคน้และบูรณปฏสิงัขรณเ์มือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให ้

สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรร 

เสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระ 

นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั

พระราชว ังแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและ

ต าหนกัต่างๆ ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร จากนัน้ น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงย่างกุง้ น า

ท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอ์ินเ ดีย 8 รูป 

ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจึ์ง

พบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส  าริด 

700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอ์นิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า 
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ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบื้องสีสนังดงาม และมมีมุส  าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบ

โบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธิ์ของชาว 

พมา่และชาวไทย วธิีการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความ 

ปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัต 

โบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงิน 

บาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบั 

มา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสม 

ตามความปราถนาท่ีขอไวจ้ากนัน้น าท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบ  

ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษา

ศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้ง

ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เย็น น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ

พม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุด

ในพม่า สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อ

ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสิริ

มงคลแกชี่วิต พระเจดียน์ี้ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดีย ์

ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุ 

ของพระพุทธเจา้จ  านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สาม 

พระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ  านวนมาก และยงัมีเพชร 

ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ิศ ซึ่งท  าเป็น 

ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นสว่นหนึ่งของ

พุทธเจดียล์ว้นมีต  านานและภูมิหลงัความเป็นมาทัง้สิ้น ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแม่น า้

ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดมิได  ้จึงถือเป็นสญัลกัษณ์ 

แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสทิธิ์ ใหต้ีระฆงั 3 ครัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้

ใหท้่านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สี

น า้เงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
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วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

19.00น.  บริการอาหารค ่าณภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์ อร่อยเต็มอิ่มกบัชาชชิู สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหน้าในเครือโออชิิ 

**น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวท่ีเขา้ร่วมโปรโมชัน่ โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซึ่งจะเป็น 2 โรงแรมน้ีเท่านั้น **  
โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอื BEST WESTERN HOTEL ระดบั 4 ดาว 

 

 
 

 

 

 
วนัที่สาม ย่างกุง้-พุกาม-วดัเจดียช์เวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญัญู-วิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เว

ชานดอร-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุ่น            (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินยองลู สูเ่มืองประวตัิศาสตรพ์ุกาม โดยสายการบิน Air 

Mandalay เที่ยวบินที่ 6T 401 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง  

 
(Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดัง้เดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสทีอง 

ขนาดใหญ่สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

   จากพระสรีระหลายสว่น มีลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ที่ประชุมสวดมนต ์

และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วดัอนันดา  

(Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของก  าแพงเมือง เป็นวดัสขีาว มอง 
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เห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวหิารแห่ง 

นี้นบัไดว้า่เป็นวหิารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั มีมุขเด็จ 

ยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้นซึ่งต่อมาเจดียแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุค 

ตน้ของพุกาม และสิง่ที่น่าทึ่งของวหิารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ให ้

มีแสงสวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา 

สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จึงไดน้  าอญัมณีบางสว่นไปขายมา

สรา้งวดันี้ โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึ่งองค ์ก ับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นัง่เบียดเสียดอยู่ภายใน 

สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน์ี้ เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรบักนั 

วา่มีชื่อเสยีงที่สุดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใสข่องตัง้แต่ขนาดเลก็ถึงใหญ่ หีบใส่ 

ของต่างๆ สิง่ที่ก  าลงัเป็นที่นิยมก็คือ โถใสข่องท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาด 

เบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนัน้พาท่านเที่ยว วดักบุยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดย

พระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้

ชม วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว -มยา เป็นพระโอรส

ในพระเจา้นรปติสทิธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้นึ่ง และไดเ้สีย่งทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 

เมตร เท่ากนัทัง้ 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทิศ ทัง้สองช ัน้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาย

ปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งไดร้บัการยกย่องวา่มีความสวยงามมากทั้ง

ภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญัญู ซึ่งเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม  

ชมวิหารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็ 

เชื่อวา่เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ 

ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเด่น 

ยิ่งใหญ่ตระหงา่นดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนัน้น าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ 

เจดียช์เวซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งนี้   

ค า่   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้ม 

การเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวติจริง พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
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**น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมหรูระดบั 4 ดาว**โรงแรมระดบั 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า 

 

 

 
 

 

 

 
วนัท่ีสี่ พุกาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ-ูชมสวนเกษตรลอยน ้า-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง          

       (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

05.30 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่สนามบินนองอพูุกาม  อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหิรฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เท่ียวบนิท่ี YJ892 

09.00 น  เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮ HEHO น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองตองยี  

เมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State) นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 ช ัว่โมงคร่ึง  

เพื่อไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake) มพีื้นที 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล  

878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล  าธารหลายสายท่ีไหลมาจากเทือกเขาท่ีทอดขนาน

ไปทัง้ทางทิศตะวนัตกและตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแมน่ า้สาละวิน รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอนิตาอยู่มากกว่า 200 

แห่ง น าท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรือยนต(์ล าละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชชีูพบริการท่านเพื่ อความปลอดภยั  ชมวิว

ทิวทศันท่ี์สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่าง 

ทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวทัง้ชายและหญิงอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาว 

อนิตา น าท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึง่เป็นตลาดนดัท่ีหมนุเวียนกนัไปโดยไมซ่  า้ 

กนั ใหท่้านเลือกซื้อของท่ีระลึกกลบับา้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล   

น าท่านเ ท่ียวชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษท่ี 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์น้ี (พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะ อญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไป

ตามหมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หล ังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจุบนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระ

จนถึงปจัจุบนั พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เ ท่า ถือเ ป็นพระพุทธรูปท่ีศกั ด์ิสิทธิ์ คู่ทะเลสาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบัว

เข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นท่ีน าเสน้ใย 

บวัมาทอเป็นเสื้อผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี จากนัน้น าท่าน 

เดินทางกลบัท่ีพกั พกัผอ่นกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลย ์ หลงัจากนัน้เดินทางไป 
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หมู่บา้นผลติบุหร่ีพื้นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน ้า (Floating Garden) ท่ีปลูกผกัมาก 

มาย เช่น พริก, ผกักาด, มะเขือเทศ ในจ านวนมากพอท่ีจะเลี้ยงคนพมา่ทัง้ประเทศได ้ หลงั 

จากนัน้น าท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga-Phe-Kyanng Monastary เ ป็นส  านกัสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรูปส  าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวน

มากเป็นว ัดท่ีไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถึง 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง ได ้

เวลาสมควรเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

  พกัท่ี SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไมอ้เูบ็ง-มิงกนุ-หมู่บา้นมงิกนุ-ล่องแม่น ้าอิระวดี-วดักสิุนารา-เขามณัฑะเลย ์    

                   (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

06.30 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.40 น.     ออกเดินทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Bagan เท่ียวบินท่ี W9-011 

10.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ ประเทศพมา่ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

  น าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะ 

  ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อน 

  ที่จะยา้ยมายอยู่ที่เมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben)  

  สะพานไมส้กัที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง1,208 ตน้ซึ่งมีอายุกวา่ 200ปี  

  สะพานอูเบ็ง สรา้งจากไมส้กัที่รื้อถอนจากพระราชวงัเก่ากรงุองัวะ โดยพระเจา้ปดุงให  ้

  ขุนนางชื่ออูเบ็งคุมงานก่อสรา้งสะพานแห่งนี้ เลยตัง้ชือ่ตามผูค้มุทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสูว่ดัจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย ์

ที่สรา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงัทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาทีถู่กกวาดตอ้นตอนเสยี

กรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนี้น ัน่เอง  
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เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแมน่ า้อริะวดีสู่มงิกุน จากท่าเรือใกลเ้จดีย  ์

  ชเวไจยตั เขตเมอืงอมรปุระ ทวนน า้ไปหมู่บา้นมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่ 

  อยู่บนเกาะกลางล  าน า้อริวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณส์ถานท่ีแสดง 

  ความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริวดีท่ีมลีกัษณะเป็น “กึ่ง 

  บา้นกึ่งแพ” เน่ืองจากระดบัน า้อริวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดย 

  เฉพาะฤดูน า้หลาก ระดบัน า้จะขึ้นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพมา่จึงนิยมสรา้งบา้น 

  กึ่งแพ คือถา้น า้ขึ้นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้นท่ีดอนครั้นน า้ลงมากก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ า้เพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น า้ใน

ชีวิตประจ าวนั น าท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื่อนทพัไปตียะไข่ 

แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมนีุมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลยเ์ป็นผลส  าเร็จ จึงทรงฮกึเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น 

ดว้ยการท าสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดียม์งิกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิเพื่อ 

  ประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุง่หวงัใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยั 

  พุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่ง กว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดใน 

  สุวรรณภมู ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ 

  ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณติัขององักฤษแลว้ท าการซอ่งสุมก  าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกอง 

  ทพัพมา่อยู่เนืองๆโดยพมา่กล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ -พม่า 

  อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้มา่เสียเมอืงในท่ีสุดอย่างไ รก็ตาม งานก่อสรา้งเจดียม์งิกุนด าเนินไปได ้

  เพียง7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคตภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ 

  ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภเูขาอฐิ ท่ีมคีวามม ัน่คงถึง 

  50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรง

กลางฐานเกิดจากเหตุการณแ์ผน่ดินไหวในปี ระฆงัมิงกุนไมไ่กลจากฐานเจดียม์งิกุนคือระฆงัมงิกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้ง

โดยส  าเร็จ เพื่อทิศทวายแด่มหาเจดียม์งิกุน จึงตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มเีสน้รอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 

เมตร น า้หนกั87ตนั เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไมต่อ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลียนแบบจึงรบัส ัง่ใหป้ระหารชีวิตนายช่างทนัที

ท่ีสรา้งเสร็จ ปจัจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มขีนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่า

ระฆงัเครมลินแตกรา้วไปแลว้ชาวพมา่จึงภาคภมูใิจว่าระฆงัมงิกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทัง้น้ีเคยมกีารทดสอบ

ความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยืนรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้ึง100 คน เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน)  

  ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกุนไมไ่กล ไดช้ื่อว่าเป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสรา้งขึ้นในปี  

  พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว ์ พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณแ์ห่งความรกัท่ี 
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  พระองคม์ต่ีอพระมหาเทวีชินพิวมนิ ซึง่ถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้บัสมญานามว่า  

  “ทชัมาฮาลแห่งลุม่อริวดี” เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ท่ีสรา้งขึ้นดว้ยภมูจิกัรวาลคือมอีงคเ์จดีย ์ 

  สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชื่อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้ม 

  รอบดว้ยขุนเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภูมหิลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

เย็น   น าท่านแวะวดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนน์ าท่าน 

เดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 

น้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ ซึง่อยู่บน 

ยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมอืง ชมพระอาทิตย ์ 

ลบัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์  

ค ่า  บริการอาหารค ่าเมนูพิเศษ  กุง้แม่น ้าเผา 

*น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 
 

 

 
วนัท่ีหก   ร่วมพิธีลา้งหน้าพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี-พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-สกายน์    

                    เจดียเ์กา๊มูดอว-์มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ่งศกัด์ิสทิธิ์ สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบ 

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริย ์ท่ีไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุง

ยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับ

ทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งว ัดมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ

วดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษ

ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเ น้ือทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่า

เป็นว ัดท่ีสรา้งใหมท่ี่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดีย ์ยงัมโีบราณ วตัถุ ท่ี
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น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ท่ี 1 พรอ้มทัง้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซึง่มีอายุหลายรอ้ย

ปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์ สวยงามมากจากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัที่สว่นใหญ่ก่อ 

สรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา  

หรือสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488เครื่องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกอง 

ทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ  านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุ 

ผลวา่พระราชวงันี้ เป็นแหลง่ซ่องสุมก  าลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผา

ราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอยูป่จั จุปนัพระราชวงัที่เห็นอยู่

เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที่สรา้ง 

ดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะ 

สลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกีย่ว 

กบัพุทธประวตัิและทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400  

ซึ่งเป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที่

พระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมอืที่ประณีตของชา่ง

หลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง  น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็นวดัที่พระเจา้มนิดง

ทรงโปรดฯใหม้ีการจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที่ 5 ของโลกขึ้นโดยทรงใหจ้ารึกพระไตรปิฎกจ  านวน 84,000 พระ

ธรรมขนัธล์งบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น รวม1,428 หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนเหลา่นี้ 

ไว ้(1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชนิ ที่จ  าลองแบบมาจากเจดียช์เวสกิองแห่งเมืองพุกาม

หนงัสอืกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสอืที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกายน์ ลุ่มแมน่ า้อริะวดี  

เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่บนภเูขา และริมฝัง่แมน่ า้ ประมานพุทธศตวรรษ 

ท่ี 19 มเีจา้เชื้อสายไทยใหญ่เมอืงสกายน ์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตัง้ตนเป็น 

กษติัยอ์ยู่ท่ีเมอืงสกายน ์หรือสะแกง ท่ีตัง้ปจัจุบนัอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝัง่ตะวนัตกของ 

แมน่ า้อริวดี ห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 10 กิโลเมตร สกายนเ์ป็นราช 

ธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอ  านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดร้บั 

ชยัชนะจึงยา้นเมอืงหลวงใหมม่าตัง้ท่ีปากแมน่ า้มิดแง ตรงท่ีบรรจบกบัแมน่ า้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  MMR09 GRAND  MM 6D MAR18 –FD-W05 

อริวดี จนเป็นท่ีตัง้ของเมอืงองัวะในเวลาต่อมา จากนัน้ชมเจดียก์วงมดูอร ์หรือวดัเจดียน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมือ่ปี ค.ศ.

1636 เพื่อใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้หรือพระทนัตธาตุท่ีไดม้าจากลงักา เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  า่แบบสิงหล หรือเจดีย ์

ทรงลงักา มตี านานเล่าว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผา่คร่ึงซกีน้ี ไดต้น้แบบมาจากถนัพระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดียม์ี

ความสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้ 274 เมตร และใชอ้ฐิในการก่อสรา้งมากถึง 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` 

Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอ์มิูนทงแส ่ภายในมพีระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกล  

ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบนิมณัฑะเลย  ์

17.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD 247 

** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

19.50 น. เดินทางถึงสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

..................................................................... 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดปีใหม่ กรุณาเช็คราคาก่อนท าการจองทุกคร ัง้ 

เน่ืองจากทางโรงแรมอาจจะมีการจดังานกาล่าดินเนอรโ์ดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ลูกคา้จะตอ้งเสีย

ค่าอาหารกาล่าดินเนอรป์ระมาณท่านละ 1,000-1,500 บาทต่อท่าน ข้ึนอยู่กบัโรงแรมท่ีพกัในแต่ละท่ีและ

แต่ละปี (ท ัง้น้ีทางผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนท าการจองทุกคร ัง้ค่ะเพื่อผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 
อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง ราคา แกรนดพ์ม่า เจาะลกึเมืองน่าเที่ยว บิน FD 6 วนั 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

12 ต.ค.60 17 ต.ค.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000 

20 ต.ค.60 25 ต.ค.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000 

10 พ.ย.60 15 พ.ย.60 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

24 พ.ย.60 29 พ.ย.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000 

8 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 25 34,900 34,500 33,900 8,000 

28 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 33,900 33,500 32,900 8,000 
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12 ม.ค.61 17 ม.ค.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

9 ก.พ.61 14 ก.พ.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

1 มี.ค.61 6 มี.ค.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเสน้ทาง ย่างกุง้-พุกาม-เฮโฮ-มัณฑะเลย ์

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหัวหนา้ทัวรน์  าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดท่ีไม่ได ้

ระบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขับรถ,ผูช่้วยคนขับรถ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร ์1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหนา้ทัวรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)  

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้ือหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัท่ี 11 สงิหาคม 

2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซี่าปกติอีก ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวซี่าเพิ่มอกีท่านละ 1,000 บาท **  
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาจองทัวรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทาง

ไม่นอ้ย 

  กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยุดเทศกาล, 

       วันหยุดนักขัตฤกษ ์  

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร ์50%และริบเงินมัดจ าท้ังหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวรท้ั์งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังส้ิน 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การ 

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

     4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน

คณะ 

        เดียวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วม

เดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไปจะมีหัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

7 วันก่อนการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
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- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข ้าประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ท้ังหมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง ** 

 


