
 
 

 
 

ยา่งกุง้ –หงสาวดี  – พระธาตอุนิทร์แขวน 
พุกาม-ทะเลสาบอินเล-มัณฑะเลย์ 

 

สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพมา่ 

อิม่บุญ....นมสัการ มหาบูชาสถาน 

มหาเจดยี์ชเวดากอง เจดย์ีศกัดิส์ทิธิ ์คูบ่า้นคูเ่มืองพมา่ 

        เมนูพเิศษสลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ 

แถมยา่มพมา่ทา่นละ 1 ใบ 

(5 คนื  6 วนั) 
 

พมา่ หรือเมยีนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชียทีน่กัทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบธรรมชาตแิละชืน่ชม

ศลิปะและวฒันธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผสันานมาแล้วทีเ่มอืงยา่งกุง้ตดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลา ที่

บดิเบอืน เลือนราง เมอืงโบราณแหง่น้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธุลีดนิ และสรรพส าเนียง เสยีงเซ็งแซ ่ไมม่อีาคาร

สงูระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวองักฤษสรา้งไว้ บนทอ้งถนนก็มแีตร่ถประจ าทาง ทีแ่น่นขนดั แท็กซีรุ่น่คณุปู่ และสามล้อ 

ทีเ่กา่จวนจะพงัมพิงัแหล่ แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สุดท้ายของศตวรรษที ่ 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหน้าไป ตกึรามอนัเกา่แก่

ทรุดโทรมถูกทุบทิง้เพือ่สรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านกังานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่ แตน่ ั่นไมไ่ดท้ าใหเ้สน่ห์ของยา่งกุง้ ลด

น้อยลงในสายตาของนกัทอ่งเทีย่ว พาหนะทีท่นัสมยั ชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึวา่จะมตีกึสูงขึน้แซมอยู ่

กบัหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิีชีวติของผูค้นกลบัเปลีย่นแปลงไปน้อยกวา่ ทา่นจะไดไ้ปนมสัการมหาเจดย์ีชเวดากองอนั

ศกัดิส์ทิธิ ์ 

หงสาวด ี เมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจกัรมอญโบราณทีม่อีายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทีส่ าคญั

ในหงสาวด ีอาท ินมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่ ,พระราชวงัแหง่กรุงหงสาว

ด ีและมหาเจดย์ี โบราณสถานทีม่คีวามงดงามแหง่หนึ่งของหงสาวดี 

 



 
 

 
 

พระธาตุอนิทร์แขวน หรือไจก์้ทีโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายถงึ หนิรูปหวัฤๅษี พระธาตอุนิทร์แขวน 

ต ัง้อยูท่ีเ่มอืงไจก์้โถ ่อ าเภอสะเทมิ เขตรฐัมอญของประเทศพมา่ บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดบั น ้าทะเล  3 , 615 

ฟุต ลกัษณะเดน่ของพระธาตอุนิทร์แขวนคือ มลีกัษณะเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ต ัง้อยูบ่นหน้าผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่

เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมาอยา่งเหลือเชือ่ พระธาตอุนิทร์แขวนนบัเป็น  1 ใน  5 สิง่

ศกัดิส์ทิธิ ์ ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสกัการะ และยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ  ( สนุขั (ทีค่นเกดิปีน้ีตอ้งไปนมสัการสกัคร ัง้หนึ่งใน

ชีวติชาวพมา่เชือ่วา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการครบ 3 คร ัง้แลว้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ  
พุกาม เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศพมา่ในระหวา่ง ค.ศ. 1587-1829 โดยมพีระเจา้อโนรธามหาราชเป็นปฐม

กษตัรย์ิ และได้เริ่มสรา้งเจดีย์เป็นพุทธบูชา ต ัง้แต่น ั้นเป็นต้นมา ก็มีท ัง้ข้าราชบรพิาลและประชาชนท ั่วไปได้ทยอยร่วม

สรา้ง จนไดห้ลายพนัองค์ดงัปจัจุบนั กลายป็นทะเลเจดย์ีทีม่คีวามงดงามและส าคญัในพุทธศาสนา  

มณัฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพมา่หลงัจากทีพ่ระเจ้ามนิดงมาก่อสรา้งพระราชวงัมณัฑะเลย์ แค ่28 ปี องักฤษก็

ตเีมอืงมณัฑะเลย์แตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจา้ธีบอซึง่โอรสของพระเจา้มนิดง จงึเป็นกษตัรย์ิองค์สุดทา้ยของพมา่และถูก

สง่ไปอนิเดียและเชือ่กนัว่าถูกประหารทีน่ ั่นโดยไมไ่ดก้ลบัพมา่อีกเลย สมบตัทิุกชิน้ถูกองักฤษขนเอาไปไมเ่วน้แมแ้ตร่าช

บลัลงัก์นกยูง สญัลกัษณ์แห่งราชวงศ์และพระที่น ั่งสิงหนาทในท้องพระโรงใหญ่ที่เป็นทองค าประดบัด้วยเพชร  พลอย 

ทบัทมิ อญัมณี อนัมหาศาลก็ถูกขนไปไวท้ีป่ระเทศองักฤษ 

ทะเลสาบอินเล มีพื้นที่กว้างขวางถงึ 158 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนชาวอนิตาต ัง้อยู่มากกว่า 200 แห่ง มีการใช้

เท้าพายเรือ (ขาเดียว( ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของคนพ้ืนเมือง มีการท าเกษตรกรรมสวนลอยน ้า (Floating Garden) ปลูก

พืชผกัเล้ียงชาวพมา่ไดท้ ัง้ประเทศ  

 

ก าหนดการเดนิทาง     5-10 ธ.ค. 2556 
 

เน่ืองจากวนัทีต่อ้งการเดนิทาง เป็นวนัหยุด ต ั๋วกรุป๊แพงมาก ถา้จองเดวน้ีก็ตอ้งจา่ยเงนิเลย 

แตย่งัไมรู่จ้ะมีใครไปกีค่น เลยขอแนะน าวา่ ผมจะท าใหเ้ฉพาะคา่ทวัร์ ฝั่ งพมา่ สว่นต ั๋วจาก

กรุงเทพฯ ใหท้า่นทีต่อ้งการเดนิทางจรงิๆ จองต ั๋วเองผา่นเว็บไซด์สายการบนิเองเลย ตาม

วนัทีด่งักลา่ว มีราคาโปรโมชั่นราคาถูกกวา่จองกรุป๊ ทา่นจงึตอ้งรีบตดัสนิใจ ถา้ไปแน่นอน

แลว้ออกต ั๋ว ตามเวลาน้ีเลย สายการบนิไหนก็ได ้ตดับตัรไดเ้ลยครบั เราจะรอกนัทีส่นาม 

บนิ  ไปเทีย่วพรอ้มกนั ใครสะดวกสายการบนิไหน ก็จองสายการบนินัน้เอง สะดวกดคีรบั 

เพราะถา้ใหจ้องกรุป๊นอกจากจะแพงแลว้ ยงัตอ้งมดัจ าต ั๋วอีก หากทา่นตดัสนิใจเดนิทางกบั

กรุป๊น้ี จะตอ้งสรุปใหจ้บภายในเดอืน ส.ค. นะครบั จะไดจ้องหอ้งพกัตอ่ไป สายการบนิมี

ใหเ้ลือกดงัน้ี 

BKK-RGN 
TG 303  D BKK   RGN 0755 0850   
FD2751 D DMK  RGN 0715 0800   
MDL-BKK 
TG 782   MDL BKK 0930 1155   
FD2761  MDL DMK  1245 1500   

ตอนน้ีมเีพียงสองไฟลท์ ทีส่ะดวก TG หมืน่กวา่ FD ไมถ่งึหมืน่ ยิง่จองชา้ยิง่แพงนะ   



 
 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระธาตอนิแขวน   

05.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคาน์เตอร์สายการบนิแอร์เอเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องทางบรษิทัฯ 

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกทา่น 

07.15 น. บนิลดัฟ้าสูก่รุงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายการบนิ................   

08.00 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผา่นพธิี

การทางศลุกากร และตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าทา่นเดนิทางไปสกัการะ พระหนิออ่น(เจา้ดอจี( ซึง่เป็น

พระพุทธรูปที ่ แกะสลกัจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพมา่มี

น ้าหนกัถงึ 60 ตนั สงู 37 ฟุต แกะสลกัโดยชา่งชาวเมืองมณัฑะเลย์ ซึง่

ถือวา่เป็นชา่งทีฝี่มอืดทีีส่ดุของ พมา่ น าชมปาง ชา้งเผือก ทีเ่ป็นชา้ง

คูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่มสีขีาวเผอืกตลอดท ัง้ตวัจ านวน 3 เชือก ตอ้ง

ตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ และแวะนมสัการ พระเขีย้ว

แกว้  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี (BAGO) ซึง่อยูห่า่ง

จากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง ผา่นชมสุสานสมัพนัธมติร ยุคสมยัพมา่

รบกบัญีปุ่่ นในสงครามโลกคร ัง้ที ่ 2 (ใหแ้ยกกระเป๋าเสือ้ผา้ใบเล็กทีห่ิว้ ขนยา้ยงา่ย ใสเ่สื้อผา้, ชุดนอน 

อย่างละ 1 ชุด และของใช้สว่นตวั ส าหรบัใช ้1 วนั ส าหรบัขึน้พระธาตุอนิแขวน ซึง่เราจะตอ้งนั่งเสลีย่ง

ขึน้ไปพกัทีโ่รงแรมบนพระธาต ุ 1 คนื โดยผูเ้ดนิทางตอ้งน ากระเป๋าเสือ้ผา้ใบเล็กน้ีวางบนตกัขณะนั่ง

เสลีย่งไปดว้ย สว่นกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไวท้ีโ่รงแรมทีจ่ะพกัในยา่งกุง้  หากกระเป๋าเดนิทางทา่นเป็นใบ

เล็ก ๆ อยูแ่ลว้ หิว้สะดวกก็ใชก้ระเป๋าเพียงใบเดยีวก็ได้ ถา้ทา่นตอ้งการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึน้ไป ตอ้งเสยี

คา่จา้งแบกเองใบละประมาณ 100 บาท( ถงึเมอืงหงสาวด ีจากนัน้น าคณะเดนิทางมุง่หน้า สู ่ เมอืงไจก์๊ที

โย (kyaikhtiyo)  

16.30 น. ถงึคมิปนูแคมป์(เชงิเขาไจก์๊ทีโย( หยุดพกัเพือ่เปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพือ่ขึน้บนภเูขาไจก์้ทีโยใช้

เวลาเดนิทางจากบรเิวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผสัความเย็น

ซึง่จะคอ่ย ๆ เย็นขึน้ เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกือบถงึพระธาตอุนิทร์แขวน หยุดเปลีย่นรถเป็นเสลีย่ง จากน้ีขึน้

ไปอกีประมาณ 35 นาท ีนั่งจนถงึโรงแรมทีพ่กั (โปรแกรมน้ีไมร่วมคา่เสลีย่ง 

ลกัษณะเสลีย่งเป็นเกา้อีผ้า้ใบผกูกบัไมไ้ผข่นาดใหญ ่2 ล า หามดว้ยคน 4 คน

ขา้งหน้า 2 ขา้งหลงั 2 คน(  พระธาตุอนิทร์แขวน เป็นองค์เจดย์ีขนาดเล็ก 

ต ัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญ ่สงู 5.5 เมตร ปิดทองท ัง้องค์ซึง่ต ัง้อยูบ่นหน้าผาอยา่ง

หมิน่เหมด่คูลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตอุนิทร์แขวนน้ี

นบัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพุทธศาสนิกชนชาวพมา่ เป็นทีม่า

และแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร์ ทีแ่ตง่

วรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอนิทร์แขวน” จากทีพ่กั

เดนิไปพระธาตอุนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพียง 15 นาทีเทา่นัน้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารค ่าเชญิท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนั่งสมาธหิรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้า

จะนมสัการกลางแจ้งเป็นเวลานานบรเิวณระเบียงทีย่ืน่สูพ่ระเจดีย์ไจก์๊ทีโย ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว หรือ

กนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นทีน่ ั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่

ประตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรบับรุุษเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน้  

 โรงแรม  Kyaithiyo / Mountain Top Hotel   



 
 

 
 

 

วนัทีส่อง ไจก๊์ทโีย (พระธาตอุนิทร์แขวน)-หงสาวด ี–  ยา่งกุง้ 

05.00 น.  เชญิทา่นนมสัการ พระธาตอุนิทร์แขวน หรือใสบ่าตรตามอธัยาศยัใส่

บาตร พระสงฆ์หรือถวายขา้วพระพุทธ มชีุดจ าหน่ายบรเิวณวดั เมือ่ถวาย

ขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลงัวนัหรือจ านวนอายุ นมสัการ พระธาตุ

อนิทร์แขวน และนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยรูป และชมทศันียภาพ

รอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์ความมหศัจรรย์วา่พระธาตุองค์น้ีต ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร 

โดยไมล่้มหรือหลน่ลงมา นมสัการพระเจดย์ีไจก์๊ทีโย กอ่นกลบั 

06.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมและเก็บสมัภาระเพือ่เดนิทางกลบั 

07.30 น.  ออกเดินทางกลบั โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ 

เปลีย่นเป็นบสัปรบัอากาศเดนิทางสูเ่มืองหงสาวด ีซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่

ของอาณาจกัรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณ

สถานที่ ส าค ัญ ในห งสาวดี  น าท่ าน นม ัสก าร  เจดี ย์ ช เวม อดอ ว์ 

(Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกวา่ พระมหาเจดย์ีมเุตา ซึง่

เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยงัเป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวมอญและพมา่มาชา้นาน  แล้วน าทา่นชม พระราชวงับุเรง

นอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสงัขรณ์ เมื่อปี 2533 จากซาก

ปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลืออยู่ ท าให้สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็น

พระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปจัจุบนัการขุดคน้ยงัไมเ่สร็จสิน้

สมบูรณ์ แตก็่พอจะมองเห็นไดว้่าบรเิวณของพระราชวงัแห่งน้ีกว้างใหญ่เพียงใด น าคณะ นมสัการพระ

พุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว” ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมอืงหงสาวด ีอกีท ัง้ยงัสามารถเลือกซ้ือของ

ฝาก อาทิ ไม้แกะสลกั ผ้าปกัพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทาง

บ้านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่ น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปาง

ประทบั นั่งโดยรอบทศิประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธ

เจ้า (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ 

คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก) 

และพระพุทธเจ้ามหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) สรา้งโดยสีส่าวพี่น้องที่อุทิศ

ตนใหก้บัพระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่

ขอ้งแวะกบับรุุษเพศ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มอืงหงสาวด ีณ ภตัตาคาร 555บา่ย หลงัอาหารน าท่านเดินทาง

กลบัสู่กรุงย่างกุ้ง สกัการะ เจดีย์เจ๊าทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มี

ความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึ่ง

แตกต่างกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพมา่ที่งดงามโดยมีขนาดความยาว

ขององค์ 70 เมตร  จากนั้นน าท่านเดนิทางชม  พระเจดีย์โบตะตอง ซึง่เป็นเจดีย์ที่สรา้งขึน้เพื่อรบัพระ

เกศาธาตุก่อนทีน่ าไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด้ ถูกอญัเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามา

ประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดีย์โบตะตองแห่งน้ีกอ่น พระเจดีย์แห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกคร ัง้

ที ่2 และไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมีความแตกตา่งกบัพระเจดีย์ท ั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐาน

พระเจดีย์มีโครงสรา้งโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองค าให้

ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดัเจน ส่วนผนงัใต้ฐานเจดีย์ ได้น าทองค าและของมีค่าต่างๆ ที่มี



 
 

 
 

พุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจดัแสดงไว้ น าท่านสกัการะขอพร จาก “เทพ

ทนัใจ” (นตัโบ ยี( ซึ่งชาวพมา่ให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชือ่ว่าอธฐิานสิง่ใดจะสม

ความปรารถนา น าคณะไปช้อปป้ิง ตลาดโบโจก๊ (Bogyoke Market) ซึ่ง

เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่

ระลกึมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไขมุ่ก เครือ่งเงนิ 

เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโตะ๊ที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้า

โสรง่หญงิชายทีม่ลีวดลายงามมาก น าท่านชมทศันียภาพของตวัเมืองย่างกุ้ง

ย่านถนนพรหมบริเวณรอบนอกพระบรมธาตุเจดีย์ชเวดากอง  จากนั้นน า

ท่านกราบนมสัการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  

พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีท ั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติ

มากมายที่พากนัเที่ยวชมและนมสัการท ัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าด

สายกล่าวกนัว่าทองค าทีใ่ช้ในการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่ง

น้ีมีจ านวนมากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ธนาคารชาตอิงักฤษเสียอีก  

ทา่นจะประทบัใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งน้ีในยามเย็น จนท า

ให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าอย่างน่า

ประหลาดใจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือการะเวก ชมการแสดง

นาฏศลิป์ของพมา่ อนังดงามออ่นช้อย พรอ้มการเชดิหุน่กระบอก บน

ทะเลสาบหลวง ภตัตาคารน้ีสรา้งเลียนแบบเรือกญัญาหวัเรือเป็นรูป นกกา

ระเวกสตัว์ในป่าหมิพานต์ทา่นสามารถเห็นทวิทศัน์ของพระมหาเจดย์ีชเวดากองไดง้ดงามน่าประทบัใจ

อยา่งยิง่  

 โรงแรม  Central  Hotel หรือเทียบเทา่ระดบัสามดาว (3***) 

 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้ – พุกาม   

05.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ มงิกะลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

07.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงพุกาม โดยสายการบนิแอร์บากนั เทีย่วบนิที ่W9-143 

08.35 น.  เดนิทางถงึเมอืงพุกาม “ ดนิแดนแหง่เจดย์ีหมืน่องค์” ทีม่อีายุกวา่ 200 ปี 

ของกษตัรย์ิอนุรุทมหาราชแหง่อาณาจกัรพุกามพรอ้มน าทา่นสมัผสัแหลง่

โบราณสถานและประวตัศิาสตร์ของอาณาจกัรพุกาม น าทา่นชมเจดย์ีชเวสิ

กอง(SHWEZIGON PAGODA) ซึง่เป็นสถูปของพมา่โดยแท ้ มี

ลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญท่ีเ่ชือ่วา่ภายในพระทนัตธาตขุอง

พระพุทธเจา้ ตอ่จากนัน้น าทา่นชมวดัอนนัดา(ANANDA TEMPLE) ซึง่วหิารแหง่น้ีนบัไดว้า่เป็นวหิาร

ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพุกาม มรูีปรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มมีขุยืน่ออกไปท ัง้ 

4 ดา้น ซึง่ตอ่มาเจดย์ีแหง่น้ีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ในยุคตน้

ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่น้ีก็คือชา่งไดท้ าการสอ่งแสงสวา่ง

เขา้ไปในวหิาร เฉพาะใหต้รงองค์พระประธาน ท าใหม้องดโูดดเดน่ 

สวยงามมาก จากนัน้พาทา่นชมวดัมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่

สรา้งโดยพระเจา้มนูกษตัรย์ิแหง่มอญ 

11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 
 

บา่ย จากนัน้พาทา่นเทีย่ว วดักุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนั

สทิธะ สิง่ทีโ่ดดเดน่คอื ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีส่ดุในพุกาม ทีย่งัคงเหลืออยู ่ จากนัน้พาทา่นชม 

HTILOMINLO TEMPLE ทีส่นันิษฐานวา่น่าจะเพี้ยนมาจากค าวา่ “ตโิลกมงคล”จากนัน้พาทา่นเทีย่ว 

ชมชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลวา่ถ า้ทองทีย่ิง่ใหญง่ดงาม

ดว้ยถาปตัยกรรมทีอ่ยูใ่นชว่งตอ่ของศลิปะพุกามยุคแรก และยุคหลงั 

จากนัน้น าทา่นนมสัการเจดย์ีสพัพญัญ ู ซึง่เป็นเจดย์ีหทีส่งูทีส่ดุในเมอืง

พุกาม มคีวามสงูถงึ 6 เมตร ชมวหิารธรรมยนัจี(DHAMMAYANGYT) 

ทีต่ ัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยตอ้งตามไปฟงั.... แลว้

ชมพระอาทติย์ยามอสัดงที ่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW 

PAGODA) ทีต่ ัง้อยูก่ลางทะเลเจดย์ี ทา่นสามารถมองเห็น ทะเลเจดย์ีได้

อยา่งชดัเจน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าพรอ้มชมโชว์พื้นเมือง    

 โรงแรม Bawgathadi Hotel หรือเทียบเท่าระดบัสามดาว (3***( 

 

วนัทีส่ี ่  พุกาม – เฮโฮ-  พนิตายะ (Pindaya Cave) – กะลอว์ – ทะเลสาบอนิเล 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง Hehoโดยสารการบนิแอร์บากนั เทีย่วบนิที ่ W9-

141 

08.45 น ถงึสนามบนิเฮโฮ  น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงยอง ชเว โดยรถปรบัอากาศ 

ระหวา่งทาง น าทา่นชมวดั SHWE YAN PHE ซึง่แปลวา่สมปรารถนา 

มอีายุ 115 ปี สรา้งโดยเจา้ฟ้าไทยใหญ ่   

10.30 น. เดนิทางถงึเมอืงยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลงัจากนัน้น าทา่นนั่งสาม

ลอ้พมา่ หรือภาษาพมา่เรียกวา่ไซกา้ (Saika) ชมเมอืงยอง ชเว 

(Nyuan Shwe) ทา่นจะไดส้มัผสัวถิีชีวติของชาวพมา่ และชนกลุม่ตา่ง 

ๆ ของรฐัฉาน มากถงึ 35 ชนเผา่ ซึง่ในประเทศพมา่มีมากกวา่ 135 เชื้อ

ชาต ิและเจดย์ีเกา่แกป่ระจ าเมอืงยอง ชเว แลว้น าทา่นลงเรือเพือ่เดนิทาง

ไปสูท่ะเลสาบอนิเล(ล าละ5-6 ทา่น) มชีูชีพส าหรบัทุกทา่นเพือ่ความ

ปลอดภยั น าทา่น ไปชมตลาดเชา้  ซึง่จะมอียูห่ลายแหง่หมนุเวียนกนัไป 

เรียกวา่ FIVE DAYS MARKET จะเป็นศนูย์รวมของชนเผา่ตา่งๆ ขน

ของจากดอย  ซงึทา่นจะไดส้มัผสักบัวถิีชีวติของชนเผา่ตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารลอยน ้า (Nampan( 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรือ ชมความงามของทะเลสาบอนิเล ชมความเป็นอยูข่องชาวอนิตา (ลูกแหง่ทะเลสาบอนิเล) 

ทีอ่าศยัอยูร่อบ ๆ ทะเลสาบ ทา่นจะไดผ้า่นหมูบ่า้นชาวประมง,หมูบ่า้นผลติเครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง, 

โรงงานตีมดีแบบโบราณโดยวธิีเผาไฟ ทา่นจะไดส้มัผสักบัวธิีการหาปลาแบบชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้พาย

เรือขาเดยีว และน าทา่นไปนมสัการพระบวัเข็ม พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิท์ีแ่กะจากไมจ้นัทน์ อายุนบัพนัปี 

เดมิมขีนาดเพียง 5 ซ.ม.แตด่ว้ยศรทัธาเลือ่มใสของพุทธศาสนิกชนไดม้าปิดทองจนมขีนาดใหญก่วา่เดมิ

ถงึ 6 เทา่ น าทา่นลอ่งเรือตอ่ไปยงัศนูย์ทอผา้พื้นเมอืงของชาวอนิตา ชมการทอผา้ไหม, ผา้ฝ้าย ลวดลาย 

ตา่ง ๆ ทีส่วยงามยิง่ทีห่มูบ่า้นอนิปอค่อน น่าซ้ือเป็นของทีร่ะลกึ  หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัไปหมูบ่า้นผลติ

บหุรีพ่ื้นเมอืง และสวนลอยน ้า (Floating Garden) ทีป่ลูกผกัมากมาย เชน่ พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ 

ในจ านวนมากพอทีจ่ะเล้ียงคนพมา่ท ัง้ประเทศได ้หลงัจากนัน้น าทา่นไป Nga-Phe-Kyanng 



 
 

 
 

Monastary เป็นส านกัสงฆ์ทีร่วบรวมพระพุทธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็น

จ านวนมากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ย

เสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง และชม

แมวกระโดดลอดบว่งซึง่ไดร้บัการฝึกมาอยา่งดจีากพระวดัน้ีเพือ่โชว์ให้

นกัทอ่งเทีย่วโดยฉพาะ   

17.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้พกัผอ่นตาม

อธัยาศยั  

 พกัที ่Paradise Inle Resort หรือเทียบเท่าระดบัสามดาว (3***( 

วนัทีห่า้  อนิเล- มณัฑะเลย์   

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั แลว้น าทา่นเดนิทางกลบัสู่

เมอืงยองชเว ระหวา่งทางทา่นจะเห็นชาวอนิตาออกเรือหาปลายามเชา้  

แลว้เดนิทางตอ่สูส่นามบนิเฮโฮ 

12.25 น. บินลดัฟ้าสู่มณัฑะเลย์  โดยสายการบิน Golden Myanmar Airline

เทีย่วบนิที ่YJ  226 ( รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง( 

12.55 น. เดนิทางถงึมณัฑะเลย์   น าทา่นเดนิทางไปชมพระราชวงัมณัฑะเลย์ รอย

อดตีสดุทา้ยกอ่นพมา่เสยีเมอืง ชม วหิารชเวนนัดอร์ สรา้งดว้ยไมส้กัทอง

ท ัง้หลงัและเคยเป็นทีป่ระทบันั่งสมาธขิองพระเจา้มนิดงพระราชบดิาของ

พระเจา้สป้ีอ จนสิน้พระชนม์ชีพทีว่หิารแหง่น้ี จากนัน้น าทา่นไปชมหนงัสือทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น

หนงัสอืเลม่ใหญท่ีส่ดุในโลกทีว่ดั UTHODAW  PAGODA ซึง่จารกึ พระไตรปิฏก ค าสอนของ

พระพุทธเจา้ไวท้ ัง้หมดบนหนิ 729 แผน่ แลว้สรา้งเจดย์ีครอบไวใ้หช้นรุ่นหลงัไดศ้กึษาโดยจารกึไวเ้ป็น

ภาษาบาลีดา้นหนึ่งสว่นอกีดา้นหนึ่งเป็นภาษาพมา่  น าทา่นเดนิทางสู ่MANDALAY HILL  ซึง่เป็นจุด

ชมววิ ทวิทศัน์ ทีส่วยงามทีส่ดุของเมืองมณัฑะเลย์ สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลย์เกือบ

ท ัง้เมอืง เชญิทา่นบนัทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค ่า                 รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัทีโ่รงแรม  Aye Yarwadee River  View หรือเทียบเทา่ระดบัสามดาว (3***( 

วนัทีห่ก  มณัฑะเลย์ – กรุงเทพฯ 

04.00 น. น าทา่นไปนมสัการพระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ถือเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษตัรย์ิทีไ่ดร้บัการขนานนาม

วา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือนิ่ม” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืง

ธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 

2 นิ้ว ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี 

พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั 

หรือวดัพยาจี) เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 

สมยัพระเจา้ สีปอ กอ่นจะเสียเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดั

ทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนกัถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 

ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึน้ใหมม่ีขนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลี

จงึนบัไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ 



 
 

 
 

ระเบยีงเจดย์ียงัมโีบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกคร ัง้ที ่1 เชญิทุกทา่นรว่มท าบญุ

บรูณวดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรนิิพพาน สวยงามมาก  

06.15  น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม เมอืงอมรปรุะ

(AMRAPURA) เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะซึง่อยูท่างตอนใตข้องเมือง

มณัฑะเลย์ซึง่เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แหง่หนึ่งของพมา่กอ่นทีจ่ะยา้ย

มายอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 แลว้น าทา่นไปท าบญุทีว่ดั

มหากนัดายง ซึง่เป็นโรงเรียนสอนพระปรยิตัธิรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่ 

มสีามเณรและพระจ าพรรษาอยูม่ากถงึพนักวา่รูป จากนัน้ชม สะพาน

ไมอ้เูบ็ง(U-BEN) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการช ัน้

ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มีอายุกวา่ 

200 ปี ทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (TOUNGTHAMON) ไปสูว่ดั

จอกตอจี ซึง่มเีจดย์ีทีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแหง่พุกาม  สมควรแกเ่วลาแลว้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

เมอืงมณัฑะเลย์ 

12.45 น. บนิลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ .................   

15.00 น. ถงึทา่อากาศยานยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราคา่บรกิาร   ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  2 ทา่นๆละ          29,900  บาท 

      เด็ก 2-12  ขวบพกักบัผูใ้หญเ่สรมิเตยีง ทา่นละ    28,900  บาท 

      เด็ก 2-12  ขวบพกักบัผูใ้หญไ่มเ่สรมิเตยีง ทา่นละ     27,900  บาท 

      พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ                   7,000  บาท    

อตัราน้ีรวม        -     คา่รถน าเทีย่วและคา่ทีพ่กั, คา่อาหารตามรายการ เมนูพเิศษ ส าหรบั 8 ทา่นขึน้ไปเทา่นัน้ 

- ไกด์และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่

- มปีระกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง (Personal  Accident) วงเงนิทา่นละ  1,000,000  บาท,  

-  คา่รกัษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท 

อตัราน้ีไมร่วม   -     คา่ต ั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลบั ตามรายการ   

- คา่ VISA  เขา้ประเทศพมา่  ยืน่เอง 810 baht (ขา้ราชการมพีาสสนี ้าเงนิไมต่อ้งท าวีซา่( แตถ่า้ให้

บรษิทัฯยืน่ใหเ้ลม่ละ 1000 บาท ใชเ้วลา 10 วนัท าการ 

- คา่มนิิบาร์ในห้องพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนือรายการทีร่ะบุ 

- คา่นั่งเสลีย่ง ทา่นละ 25-30 USD (ใชค้นแบก  4 คน ไมร่วมคา่ทปิตา่งหาก ปกตนิ ้าใจคนไทยจะจา่ย

ใหท้ ั่งสีค่น คนละ 2000  จา๊ดหรือ  80 บาทตอ่คน( 

- คา่ภาษีน ้ามนั ถา้มกีารเรียกเก็บเพิม่จากสายการบนิหลงัจากวนัทื่ 31 ม.ิย.2556 

หมายเหต ุ -     โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 

สิง่ทีค่วรเตรียมไป  สมัภาระสว่นตวั เชน่ เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค รวมท ัง้คนรูใ้จ 

การเตรียมเอกสารการเดนิทาง  หนงัสือเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลืออยา่งน้อย 6 เดือนและรูปถา่ย 2  นิ้ว  3 ใบส ีพื้น

ขาวเทา่นัน้    ( รูปขาว ด า หรือรูปโพลาลอยด์ ใชไ้มไ่ด้  ( การยืน่วีซา่พมา่ ตอ้งใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 2 อาทติย์ กรณี

ตอ้งเร่งวีซ่าในเวลาจ ากดั ตอ้งมีคา่เรง่เพิม่ทา่นละ  1000 บาท               ขอบคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร   
 



 
 

 
 

 


