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NT416
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ พกุาม พระธาตอุนิทรแ์ขวน 7 วัน 6 คนื (8M)
ทัวรพ์ม่า , 7 วัน 6 คนื ,

KYAIKHTO HOTEL  , Best Western Green Hill  , MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN  , MANDALAY HILL
RESORT  , MYANMAR TREASURE RESORT INLE

เมอืงหงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย - พระเจดยีช์ะเวมอรด์อร ์- พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตุอนิทรแ์ขวน -
ศูนยท์อผา้พนืเมอืงของชาวอนิตา

พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว - พระพทุธรปูไจปุ้น - ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - พระพทุธไสยาสนเ์จ๊าทตัจี
พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พกุาม - พระเจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วดัมนูหะ - วดัดมัมะหยนัจ ี- วดักุบยางก ี-

วดัตโิลมนิโล
วดัชเวกู่จ ี- เจดยีช์เวสนัดอ - มณัฑะเลย ์- เมอืงอมรปุระ - วดัมหากนัดายง - สะพานไมอู้เบ็ง - พระราชวงัหลวงมณัฑะเลย์
วดัชเวนนัตอ - วดักุโสดอ - มณัฑะเลยฮ์ลิล ์- สก๊อตมาเก็ต - ชมชา้งเผอืก - วดัมหามยัมนุ ี- เมอืงเฮโฮ - วดัชเวยนัเป -

พระบวัเข็ม

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้

16.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ทางเขา้ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิเมยีนมา่ร ์แอรเ์วย์



โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก

19.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยเทยีวบนิท ี8M 332 (บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง)

20.00 น.
ถงึ สนามบนิกาลาดอน เมอืงยา่งกุง้ (เวลาพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงหงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย - พระเจดยีช์ะเวมอรด์อร ์- พระราชวงับุเรงนอง - คนิปุนแคมป์ - พระธาตอุนิทรแ์ขวน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก
(กรุณานํากระเป๋าเล็กเตรียมสมัภาระสําหรับ 1 คนื เพอืขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน)

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงหงสาวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง เมอืงหลวงเกา่แกข่องมอญ
และอดตีราชธานีของพระเจา้บเุรงนอง

นําทา่น ตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย เพอืทําบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณรนับพันรูป (ถา้ตอ้งการถวายสงิอนืๆ
ก็สามารถนําไปไดต้ามกําลังศรัทธา เชน่ สมุด และเครืองเขยีน สําหรับการศกึษาของ ภกิษุ สามเณร)
สถานทแีหง่นีเป็นโรงเรียนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชนั ตรี โท และเอก

นําทา่นนมัสการ พระเจดยีช์ะเวมอรด์อร ์หรือ พระธาตมุุเตา พระเจดยีใ์นสมัยเดยีวกันกับพระเจดยีช์เวดากอง
เป็นพระเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในหงสาวด ีเป็นสญัลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี
ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ เป็นสถานทปีระกอบพธิศัีกดสิทิธ ิกอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล
ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทังพระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมอืครังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา
ทรงประทับอยู่หงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคนี์ นมัสการ ณ จดุอธษิฐานศักดสิทิธิ

นําชม พระราชวงับุเรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบรเิวณทเีคยเป็นตําหนักพระนางสพุรรณกัลยา ซงึเพงิเรมิขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมอืปี
2533 จากซากปรักหักพังทยัีงคงหลงเหลอือยู่ ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นี เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง
ปัจจบัุนยังขดุไม่เสร็จสนิสมบรูณ์ แตก็่สามารถเห็นไดว้า่พระราชวังแหง่นีกวา้งใหญ่เพยีงใด

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคารอาหาร พเิศษ!! กุง้แมน่้าํเมอืงหงสาวดี

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่คนิปุนแคมป์ (เชงิเขาไจเ้ทยีว) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมงครงึ ถงึคนิปนุแคมป์ หยุดพักเพอืเปลยีนรถโดยสารทอ้งถนิ
เพอืขนึไปบนเขาไจเ้ทยีว ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี 1 ชวัโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง ซงึมทัีศนียภาพทงีดงามมาก
ทา่นจะเห็นภเูขาและทวิเขาซงึอยู่รอบ  ๆและตนืตาตนืใจกับพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซงึอยู่ใกลท้พัีกมาก 

ใชเ้วลาเดนิทางอกีเพยีง 10 นาท ีถงึ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรือ เจดยีไ์จท้โีย (Kyaikhto Pagoda) อยู่สงูจากระดับน ้าํทะเล 1,200 เมตร
ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็ก  ๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตังอยู่บนกอ้นหนิกลม  ๆทตัีงอยู่บนยอดเขาอย่างหมนิเหม่ แตช่าวพม่ามักยืนกรานวา่ไม่มทีางตก
เพราะพระเกศาธาตศัุกดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมทําใหห้นิกอ้นนีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือยไป
ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนา ใหถ้อืเป็นพระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

หลังรับประทานอาหาร อสิระพักผอ่น หรือนังสมาธทิบีรเิวณองคพ์ระธาตตุามอัธยาศัย

ทพีกั
KYAIKHTO HOTEL / YOEYOE LAY HOTEL หรือเทยีบเทา่ (ใกลพ้ระธาตอุนิทรแ์ขวน)



วนัท ี3
พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว - พระพทุธรูปไจปุ้น - ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ี-
พระมหาเจดยีช์เวดากอง

เชา้ตรู่
**อสิระทกุทา่นทําบญุตักบาตรทพีระธาต ุชมทัศนียภาพในยามเชา้ตามอัธยาศัย**

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที

นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงหงสาวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 

นําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว มอีายุเกา่แกก่วา่พันปี คน้พบเมอืชาวอังกฤษ สรา้งทางรถไฟไปมัณฑะเลย์
กราบนมัสการพระพทุธรูปนอนทมีพีทุธลักษณะทสีวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซงึเป็นทเีคารพนับถอืของชาวพม่าทัวประเทศ
และเป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของพม่า อกีทังยังสามารถเลอืกหาเครืองไมแ้กะสลักทมี ีใหเ้ลอืกอย่างมากมาย ตลอดสองขา้งทาง
และยังสามารถเลอืกซอื ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พม่า ของทรีะลกึตา่ง  ๆในราคาถูก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร พเิศษ!! กุง้แมน่้าํเมอืงหงสาวดี

บา่ย
นําทา่นนมัสการ พระพทุธรูปไจปุ้น ซงึบรูณะเมอื พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรูปปางประทับนัง โดยรอบทัง 4 ทศิ ประกอบดว้ย
องคส์มเด็จพระสมณโคดม สมัมาสมพทุธเจา้ (หันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพทุธเจา้โกนาคมโน
(ทศิใต)้ 2. พระพทุธเจา้กสุนัโธ(ทศิตะวันออก) 3. พระพทุธเจา้ มหากัสสะปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดย 4 สาวพนีอ้ง ทอีุทศิตน
ใหก้ับพระพทุธศาสนา สรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้งแวะกับบรุุษเพศ

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางกลับ เมอืงยา่งกุง้ 

นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สถานทรัีบพระเกศาธาตกุอ่นประดษิฐานทพีระมหาเจดยีช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่ง
ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิพระธาตปุระดษิฐานไวใ้นผอบทองคํา และของมคีา่ตา่ง  ๆทพีทุธศาสนกิชนนํามาถวายมากมาย

จากนันนําทา่น สกัการะโบโบย ีหรือ เทพทนัใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย และชมพระพทุธไสยาสนเ์จ๊าทัตจ ีหรือพระตาหวาน
ซงึเป็นพระทมีตีาสวยงามทสีดุในประเทศพม่า ชมพระบาททมีภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทย
มขีนาดความยาว 55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ

จากนันนําทกุทา่นชม พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีซงึเป็นพระทมีตีาสวยงามทสีดุในประเทศพม่า ชมพระบาททมีภีาพมงคล 108
ประการและพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ

นําทกุทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า
และยังเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า โบราณสถานศักดสิทิธขิองโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสดุของเจดยีป์ระดับดว้ยทองคําแทห้อ่หุม้หนัก 23
ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีตา่งๆบนยอดพระเจดยี ์ประดับดว้ยทับทมิขนาดเทา่ไขไ่ก ่สว่นบนยอดสดุประดับดว้ยเพชรทปีระเมนิคา่ไม่ได ้
ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตขุองพระพทุธเจา้องคปั์จจบัุน และบรโิภคเจดยี ์(เครืองใช)้ ของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง 3 พระองค ์นมัสการ ณ
จดุอธษิฐานศักดสิทิธ ิพรอ้มใบไมท้มีคีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความสําเร็จ”

ค่าํ
รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต ์ใหท้า่นไดล้มิรสอาหารพนืเมอืงแบบพม่าพรอ้มชมการแสดงนาฏศลิป์ของพม่าอันงดงามชดชอ้ย ณ
ภัตตาคารลอยน ้าํการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนีสรา้งในปีท ี2513 เลยีนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก
สตัวใ์นวรรณคดป่ีาหมิพานต ์ทา่นสามารถเห็นววิทวิทัศนข์องพระมหาเจดยีช์เวดากองไดง้ดงามน่าประทับใจเป็นอย่างยงิ

ทพีกั
SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
พกุาม - พระเจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วดัมนูหะ - วดัดมัมะหยนัจ ี- วดักุบยางก ี- วดัตโิลมนิโล - วดัชเวกูจ่ ี- เจดยีช์เวสนัดอ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ แบบ Box Set

06.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงพกุาม 

นําทา่นชม เมอืงพกุาม (Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มนืองคท์มีอีายุกวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแหง่อาณาจักรพกุาม
นําทา่นสมัผัสแหลง่โบราณสถานและประวัตศิาสตรข์องอาณาจักรพกุาม

นําทา่นชม พระเจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) สงิศักดสิทิธ ิ1 ใน 5 แหง่ ของพม่า ซงึเป็นสถูปดังเดมิของพม่าโดยแท ้
สรา้งขนึหลังพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารีรกิธาต ุจากพระสรีระหลายสว่น มลัีกษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่
ใชเ้ป็นทังทปีระชมุสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม

นําทา่นเขา้ชม วดัอนนัดา (Ananda Temple)  ตังอยู่ทางทศิตะวันออกของกําแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมอืปี 1091
ซงึวหิารแหง่นีนับไดว้า่เป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในพกุาม มรีูปร่างเป็นสเีหลยีมจัตรัุส มมีุขเด็จยืนออกไปทัง 4 ดา้น
แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรีก ซงึตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสงิทน่ีาทงึของวหิารแหง่นีก็คอื
ทชีอ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็ก  ๆใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอัศจรรย์

จากนันชม วดัมนูหะ (Manuha Temple)  ตังอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมอืปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์หง่มอญ
เพอืสงัสมบญุไวสํ้าหรับชาตหินา้ จงึไดนํ้าอัญมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนี โครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหนงึองค ์กับ
พระพทุธรูปอกีสามองคนั์งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคนี์เป็นอย่างดี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม วดัดมัมะหยนัจ ี(Dhammayangyi Temple ) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชอืวา่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในเมอืงพกุาม
สรา้งขนึเพอืลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้
ตังโดดเดน่ยงิใหญ่ตระหงา่นดังตํานานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา

นําทา่นเขา้ชม วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Temple)  สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สงิทโีดดเดน่คอื
ภาพจติรกรรมฝาผนังทงีดงามทสีดุในพกุามทยัีงคงเหลอือยู่

จากนันเขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple)  อยู่หา่งจากตัวเมอืงมาทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 1.5 กโิลเมตร สรา้งขนึเมอืปี 1211
โดยพระบัญชาของพระเจา้นันตา่ว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ูซงึเกดิกับนางหา้มผูห้นงึ และไดเ้สยีงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท
เป็นวัดสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กันทัง 4 ดา้น มพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ทัง 4 ทศิ ทังสองชนั
มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แกก่ับลวดลายปนูปัน อันประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมอืปี
พ.ศ.1761ซงึไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทังภายในและภายนอก โดยเฉพาะลายปนูปันบรเิวณฐานดา้นนอก 

จากนันชม วดัชเวกูจ่ ี(Shwegugyi Temple)  เป็นวัดทเีกา่แกท่สีดุในพม่า สรา้งเมอืปี 1131 โดยพระเจา้อลองสทิธู
และพระองคก็์ไดส้นิพระชนทวัีดนี โดนปลงพระชนมโ์ดยรัชทายาท

จากนันชมพระอาทติยย์ามอัสดงท ีเจดยีช์เวสนัดอ (Shwesandaw Pagoda) เชน่เดยีวกับเจดยีช์เวสกิอง
เจดยีแ์หง่นีสรา้งขนึโดยกษัตรยิท์มีอํีานาจมากพระองคห์นงึแหง่อาณาจักรพกุาม
นอกจากเจดยีแ์หง่นีจะเป็นทบีรรจขุองพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้แลว้ ก็ยังมรีูปปันเทพเจา้ศักดสิทิธใินศาสนาฮนิดตัูงอยู่บรเิวณลานของวหิาร
จงึมชีอืเรียกแบบฮนิดวูา่เจดยีก์าเนซา (Ganesha Pagoda) 

นําทา่นสู ่จดุชมทุง่เจดยีข์องพกุาม เมอืยามอาทติยต์ก จะไดเ้ห็นภาพหมู่เจดยีส์ดุลกูหลูกูตา ทตีอ้งแสงสแีดงอ่อนแหง่ยามเย็นอย่างงดงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ พรอ้มชมการแสดงหุน่กระบอก ณ รา้นอาหาร อนนัดา เมอืงพกุาม

ทพีกั
MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
พกุาม - มณัฑะเลย ์- เมอืงอมรปุระ - วดัมหากนัดายง - สะพานไมอ้เูบ็ง - พระราชวงัหลวงมณัฑะเลย ์- วดัชเวนนัตอ - วดักุโสดอ -



มณัฑะเลยฮ์ลิล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ แบบ Box Set

07.35 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดย สายการบนิ Air Bagan เทยีวบนิท ีW9 009

08.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมณัฑะเลย์

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมรปุระ เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะทอียู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ซงึเป็นราชธานีแหง่หนงึของพม่าเพยีง 76 ปี
กอ่นทจีะยา้ยมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400

นําทา่นไปทําบญุท ีวดัมหากนัดายง (Mahakanta Temple) ซงึเป็นโรงเรียนสอนพระปรยัิตธรรมทใีหญ่ทสีดุในพม่า มสีามเณร
และพระจําพรรษาอยู่มากถงึพันกวา่รูป 

จากนันนําทา่นชม สะพานอเูบ็ง สรา้งขนึจากไมส้กัทยีาวทสีดุในโลก ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปรุะ มุ่งตรงไป
สูเ่จดยีเ์จ๊าตอ่จอียู่อกีฟากหนงึของทะเลสาบ พระเจา้ปดุงโปรดฯ ใหข้นุนางนามวา่ อูเบยีน เป็นแม่ทัพนายกองงานสรา้งสะพานแหง่นี
โดยใชไ้มส้กัทรีือจากพระราชวังเกา่แหง่กรุงอังวะ จํานวน 1,208ตน้ ทสีรา้งไวเ้มอื 200 กวา่ปีทแีลว้ มคีวามยาวถงึ 2 กโิลเมตร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม พระราชวงัหลวงมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขนึตามผังภมูจัิกรวาลแบบพราหมณ์ปนพทุธ
โดยสมมุตวิา่เป็นจดุศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมรุ) เป็นสเีหลยีมจัตรัุสมกํีาแพงลอ้มรอบทังสทีศิ ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท
ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกัน 7 ชนั สงู 78 เมตร รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพม่าเสยีเมอืงใหแ้กอั่งกฤษ 

เขา้ชม วดัชเวนนัตอ (Shwenuntow Temple)  เคยตังอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สรา้งดว้ยไมส้กัทังหลัง
เป็นสงิปลกูสรา้งในสมัยพระเจา้มนิดงทเีหลอืเพยีงหลังเดยีวทยัีงเหลอืรอดมาได ้หลังจากพระองคส์นิพระชนม์
พระเจา้ตป่ีอก็ไดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตังไวยั้งทปัีจจบัุน เป็นทปีระทับนังสมาธขิองพระเจา้มนิดงพระราชบดิาของพระเจา้ตป่ีอ
และสนิพระชนมช์พีทวีหิารแหง่นี 

นําทา่นชม วดักุโสดอ ซงึครังหนงึเคยเป็นสถานททํีาการ สงัคายนาพระไตรปิฎกทใีหญ่ทสีดุในโลก ครังท ี5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทังหมด
84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบั้นทกึไวว้า่ เป็นพระไตรปิฎกทใีหญ่ทสีดุในโลก 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เขา Mandalay Hill ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลกูนีสงู 240 เมตร
เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์สีวยงามทสีดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซงึอยู่บนยอดเขา ณ จดุนีทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทังเมอืง ใหท้า่นบันทกึภาพไวเ้ป็นทรีะลกึ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MANDALAY HILL RESORT ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
มณัฑะเลย ์- วดัมหามยัมุน ี- เมอืงเฮโฮ - วดัชเวยนัเป - พระบวัเข็ม - ศนูยท์อผา้พนืเมอืงของชาวอนิตา

04.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัมหามยัมุน ี(Mahamaimuni Temple)  ซงึแปลวา่วัดปราชญผ์ูย้งิใหญ่
วัดมหามัยมุนีอยู่หา่งจากใจกลางเมอืงลงมาทางใตร้าว 3 กโิลเมตร บนถนนทตัีดตรงไปสูอ่มรปรุะ สรา้งขนึในปี 1784 โดยพระเจา้โบต่อ่พญา
แตร่อ้ยปีใหห้ลังนันเกดิไฟไหมค้รังใหญ่ ทําใหต้อ้งสรา้งซ ้าํขนึใหม่ 

นําทา่นนมัส การพระมหามยัมุน ีอันเป็นสงิศักดสิทิธ ิ1 ใน 5 แหง่ของพม่า หากไดร้่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี
ชวีติจะมแีตค่วามสขุความเจรญิ เลา่กันวา่ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ ทรงเครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่



“พระพทุธรูปทองคําเนอืนมิ”ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ.689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นวิ
ทรงเครืองประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนีหรือวัดยะไข ่(วัดอาระกันหรือวัดพยาจ)ี
เพอืประดษิฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา
จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดน้ ้าํหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426
ชาวพม่าไดเ้รียไรเงนิเพอืบรูณะวัดขนึใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลี
จงึนับไดว้า่เป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า
โดยรอบๆระเบยีงเจดยียั์งมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมอืครังกรุงแตกครังท ี1

จากนันเดนิทางกลับโรงแรมทพัีก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

09.25 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฮโฮ โดย สายการบนิ Air Bagan เทยีวบนิท ีW9 001

09.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเฮโฮ

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงยอง ชเว ระยะทางประมาณ 35 กม. ระหวา่งทาง นําทา่นชม วดั SHWE YAN PHE ซงึแปลวา่สมปรารถนามอีายุ 115
ปี สรา้งโดยเจา้ฟ้าไทยใหญ่

เดนิทางถงึ เมอืงยอง ชเว (NyuangShwe) หลังจากนันนําทา่นลงเรือ เพอืเดนิทางไปสู ่ทะเลสาบอนิเล นําทา่นลงเรือยนต ์(ลําละ5-6 ทา่น)
มชีชูพีสําหรับทกุทา่นเพอืความปลอดภัย ชมความงามของทะเลสาบอนิเล ชมวถิชีวีติของชาวอนิตา (ลกูแหง่ทะเลสาบอนิเล)
ทอีาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ

นําทา่นไปชม ตลาดเชา้ของชาวอนิตา (กรณีทเีดนิทางตรงกับวันทมีตีลาด) ซงึจะมอียู่หลายแหง่หมุนเวยีนกันไป เรียกวา่ FIVE DAYS
MARKETจะเป็นศนูยร์วมของชนเผา่ตา่ง  ๆขนของจากดอย ใสเ่กวยีนมาขายกันในตลาดแหง่นี
ซงึทา่นจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของชนเผา่ตา่งๆอย่างใกลช้ดิ นอกจากนันทา่นจะไดผ้า่นหมู่บา้นชาวประมง, หมู่บา้นผลติเครืองเงนิ, เครืองทอง,
โรงงานตมีดีแบบโบราณโดยวธิเีผาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกับวธิกีารหาปลาแบบชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้พายเรือขาเดยีว

นําทา่นนมัสการ พระบวัเข็ม พระพทุธรูปศักดสิทิธทิแีกะจากไมจั้นทน ์อายุนับพันปี เดมิมขีนาดเพยีง 5 ซ.ม.
แตด่ว้ยศรัทธาเลอืมใสของพทุธศาสนกิชนไดม้าปิดทองจนมขีนาดใหญ่กวา่เดมิถงึ 6 เทา่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นลอ่งเรือตอ่ไปยัง ศนูยท์อผา้พนืเมอืงของชาวอนิตา ชมการทอผา้ไหม, ผา้ฝ้ายลวดลายตา่ง  ๆทสีวยงามยงิทหีมู่บา้นอนิปอคอ่น
น่าซอืเป็นของทรีะลกึ 

หลังจากนันเดนิทางกลับไป หมูบ่า้นผลติบุหรพีนืเมอืงและสวนลอยน้าํ (Floating Garden) ทปีลกูผักมากมาย เชน่ พรกิ, ผักกาด, มะเขอืเทศ
ในจํานวนมากพอทจีะเลยีงคนพม่าทังประเทศได ้

หลังจากนันนําทา่นไป Nga-Phe-Kyanng Monastery
เป็นสํานักสงฆท์รีวบรวมพระพทุธรูปสําคัญๆไวเ้ป็นจํานวนมากเป็นวัดทไีดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้
สรา้งในปี ค.ศ.1205 สมัยพระเจา้มนิดง และชมแมวกระโดดลอดบว่ง ซงึไดรั้บการฝึกมาอย่างดจีากพระวัดนี เพอืโชวใ์หนั้กทอ่งเทยีวโดยเฉพาะ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MYANMAR TREASURE RESORT INLE ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เฮโฮ - ยา่งกุง้ - สกอ๊ตมาเก็ต - ชมชา้งเผอืก - กรุงเทพฯ



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

10.20 น.
เดนิทางกลับสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดย สายการบนิ Air Bagan เทยีวบนิท ีW9 001

11.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงยา่งกุง้

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เป็ดปกักงิ และสลดักุง้มงักร

บา่ย
นําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ท ีสกอ๊ตมาเก็ต หรือ ตลาดโบโจก๊ ซงึเป็นตลาดใหญ่ทสีดุของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสนิคา้ อาท ิอัญมณี
ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลัก งาชา้งแกะสลัก ผา้โสร่ง และผา้ตา่ง  ๆสง่ตรงจากเกาหลแีละญปีุ่ น ภาพเขยีนสนี ้าํ
และสนี ้าํมันอันงดงามในราคาถูก

นําทา่นนมัสการ พระลาภมุน ีหรือ พระพทุธรูปหยกขาว ซงึเป็นพระรูปทแีกะสลักจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทสีดุของประเทศพม่า
สขีาวสะอาดและไม่มตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตัน เป็นพระพทุธรูปประทับนัง
พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารีรกิธาตทุอัีญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรีลังกายกขนึหันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค์
หมายถงึการไลศั่ตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรือง นอกจากนียังมกีารนําหนิทเีหลอืมาสลักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา
ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลังพระพทุธรูปดว้ย

จากนันชม ชา้งเผอืก ทเีป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่า มสีขีาวเผอืกตลอดทังตัว มลัีกษณะทัง 9 ประการ ตรงตามตําราโบราณ
ซงึหาชมไดย้ากในปัจจบัุนจํานวน 3 ตัว (หา้มถ่ายรูป)

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิม็งกะลาดง

16.30 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี8M 331 (บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง)

18.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี21 สงิหาคม 2562 เวลา 16:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ (ตวักรุป๊)

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนับนิภายในประเทศ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่งๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่วซีา่พมา่

• คา่รถบรรทุกขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรม)์

• มคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 35 USD/ทา่น

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 20 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกีและกรณุาแจง้ลว่งหนา้ตงัแตท่ําการจองกรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี

• คา่ธรรมเนยีมใชก้ลอ้งถา่ยรปูทวีดัประมาณ 300-500 จา๊ด

• คา่เสลยีงขนึลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 25 USD/ทา่น และคา่ทปิคนแบกเสลยีงขนึลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 8000 จา๊ด (กรณตีอ้งการนงัเสลยีง)

เงอืนไขการจองและการชําระคา่บรกิาร

• เงอืนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์

• สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน / คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11-24 วัน / เกบ็คา่ใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-10 วัน / เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %



เงอืนไขอนืๆเพมิเตมิ

• ตงัแตว่ันท  ี11 สงิหาคม 58 เป็นตน้ไป บุคคลทถีอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วัน

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่าน ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทัวร์

• กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ, ซอืตวัรถไฟ, ซอืตวัรถโดยสาร และจองหอ้งพกั
เพอืประโยชนข์องลกูคา้

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษีน ้าํมนัใหมท่อีาจจะเกดิขนึ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการ

• เดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทงัหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ
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