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ทัวร์พม่า 5 มหาบชูาสถาน  6 วัน 5 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ กรงุเทพฯ - ย่างกุ้ ง และ มัณฑะเลย์ -
กรงุเทพฯ...แต่รวมค่าต๋ัวภายในประเทศแล้ว...ส่วนราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจากการข้ึนลงของค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ

นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน

สักการะเจดีย์ชเวดากอง
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
นมัสการพระมหามัยมุน ี

ตื่นตาและใหว้พระท่ี

เจดีย์ชเวซานดอว์
พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
พระราชวังมัณฑะเลย์

เยี่ยมชม



สะพานไม้อูเบ็ง
ขอพรพระเทพทันใจ, นัตโบยี

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  2 - 3  คน 29,300.-

เดินทาง  4 - 5  คน 31,750.-

เดินทาง  6 - 7  คน 29,350.-

เดินทาง  8 - 9  คน 27,500.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 8,800.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอนิทร์แขวน

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง ช่วงเช้า    
00:00   คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสาร ขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์
สายการบิน..............เจ้าหน้าท่ี Atsiamtour อำนวยความสะดวก
ในการเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระ

00.00   เหนิฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ ง โดยสายการบิน ............... เท่ียวบินท่ี........

00.00   เดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ ง ประเทศเมียนมาร์ มัคคุเทศรอต้อนรับ
และนำเดินทางสู่เมืองหงสาวดี โดยระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงเมืองหงสา
แวะชมสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีวัดไจ๊คะวาย พระธาตุมุเตา

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน และเปลี่ยนเป็นรถหกล้อ
ข้ึนสู่สถานกีระเช้าเพื่อนัง่กระเช้าต่อสู่ยอดเขา เพื่อเดินเท้าสู่พระธาตุ และท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่หา่งจากย่างกุ้ งประมาณ 80 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เม่ือเดินทางถึงนำชมสถานท่ีท่องเท่ียว



ตักบาตรท่ี วัดไจ๊คะวาย เป็นวัดใหญ่แหง่หนึง่ในเมืองหงสาวดี
เป็นโรงเรยีนท่ีสอนพระพุทธศาสนาท่ีโด่งดังของพม่า
จึงมีคนส่งลูกหลานมาบวชเรยีนธรรมะท่ีนีกั่นเป็นจำนวนมาก
ผู้ ท่ีมาบวชเป็นพระท่ีนีต้่องต้ังใจจรงิท่ีจะ ศึกษาหาความรู้ ในทางพระพุทธศาสนา
ต้องอยู่ประจำท่ีนีเ่ลย  เป็นวัดเดียวในเมืองหงสาท่ีได้เหน็พระสงฆ์จำนวนมาก
บางคร้ังจะมีถึงเป็นพันรปู จึงมีคนนยิมมาทำบุญใส่บาตรพระหมู่
เลี้ ยงอาหารเพลกันเป็นประจำ โดยเฉพาะท่ีมากับทัวร์

นมัสการ เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรอื พระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
นัน่คือ มุเตา โดยเพี้ ยนมาจากภาษามอญ แปลว่า จมูกร้อน
ด้วยความเพราะมีขนาดสูงใหญ่ขององค์เจดีย์ท่ีทำให้ต้องแหงนหน้ามอง แสงแดดเลยเผาจมูก
 แต่ท่ีจรงิแล้วองค์เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรอืพระธาตุมุเตาไม่ได้สูงใหญ่แบบนี้ ต้ังแต่ต้น
แต่ในสมัยของกษัตรย์ิหลายๆ พระองค์ได้ทำการต่อเติมจนมีขนาดใหญ่ข้ึน ปัจจุบันมีความสูง
114 เมตร ซึ่งสูงกว่ามหาเจดีย์ชเวดากอง

องค์เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ ถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดีมาอย่างยาวนาน เนศิลปะแบบมอญ
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 2 เส้น
ชาวมอญให้ความสำคัญต่อพระธาตุมุเตาเป็นอย่างมาก ย่ิงกว่ามหาเจดีย์ชเวดากอง

ช่วงบ่าย    
หลังอาหารเดินทาง ถึงคิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถ
เป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อข้ึนบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลา เดินทางจากบรเิวณนี้ ประมาณ 1 ชั่วโมง
ชมทัศนยีภาพอันสวยงามสองข้างทางเพลินๆจนถึงสถานกีระเช้า
เปลี่ยนการเดินทางอีกคร้ังหนึง่โดยการข้ึนกระเช้าจนถึงยอดเขาสุดทาง เพื่อเดินเท้าสู่ท่ีพัก
และพระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน   เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5
เมตรปิดทองท้ังองค์ซึ่งต้ังอยู่บนหน้าผาอย่างหม่ินเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหบุเหวได้ทุกขณะพ
ระธาตุอินทร์แขวนนี้ นับเป็น 1ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนกิชนชาวพม่าเป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
พุทธศักราช 2534 มาลาคำจันทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเรือ่ง เจ้าจันทร์ผมหอม
นริาศพระธาตุอินทร์แขวน 

ชื่อและความหมาย  
ชื่อในภาษาไทยเรยีก พระธาตุอินทร์แขวน ความหมายมาจากความเชื่อท่ีว่า พระอินทร์
นำก้อนหนิท่ีรองรับพระเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ มาต้ังแขวนไว้ โดยท่ีต้ังเป็นหน้าผาท่ีหม่ินเหม่

ชื่อในภาษาพม่าเรยีก ไจ้ติโย  ตามความหมายแปลว่าเจดีย์ผ้าโพกหัวฤาษี
คงจะหมายถึงก้อนหนิท่ีรองรับเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ
มีลักษณะคล้ายผ้าโพกหัวฤาษแีบบพม่า ตามตำนาน

ช่วงเย็น   
เม่ือทำการเช็คอินท่ีพักเรยีบร้อย
เดินเท้าเข้านมัสการพระธาตุอินทร์แขวน เชิญอิสระตามอัธยาศัยการรับประทานอาหารเย็น

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอนิทร์แขวน



หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยสามารถนัง่สมาธ ิ
หรอืสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบรเิวณระเบียง
ท่ีย่ืนสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรยีมเสื้ อกันหนาว หรอืกันลม หรอืผ้าหม่ ผ้าพันคอ
เบาะรองนัง่เพราะพื้ นท่ีนัง่มีความเย็น

อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
บุฟเฟต์ท่ีห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก Yoe Yoe Lay Hotel 

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอนิทร์แขวน

วันท่ี 2
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่งกุ้ง

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่หงสาวดี พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

ช่วงบ่าย    
เดินทางจากหงสาวดีเข้าสู่กรงุย่างกุ้ ง พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
เจดีย์โบตาทาว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
ชม พระราชวังบุเรงนอง  ซึ่งไม่ใช่ของเดิมแต่ได้สร้างข้ึนมาใหม่ทับตรงท่ีเคยเป็นพระราชวังเดิม
พระเจ้าบุเรงนองนี้ เป็นผู้ สร้างเมืองหงสาวดีหลังจากท่ียึดได้จากพระมหากษัตรย์ิองค์ก่อน
พระองค์ได้สร้างให้เมืองหงสาวดีเจรญิรุง่เรอืงเป็นอย่างมาก โดยพระองค์ได้สร้าง
พระราชวังบุเรงนอง ข้ึนใน ปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง
และใช้ออกว่าราชการท่ีพระราชวังนี้ ด้วย

เม่ือพ.ศ. 2142 ในสมัย พระเจ้านันทบุเรง ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง
ผู้ ซึ่งสืบราชสมบัติต่อมา พระราชวังบุเรงนองแหง่นี้ ได้ถูกทำลายด้วยฝีมือ ของพวกยะไข่ 
กับพวกตองอูเสียหายไปเกือบท้ังหมดเม่ือคราวเกิดสงครามกัน

วังนี้ ได้ถูกท้ิงให้รกร้างมาเกือบ 300 ปี บ้านเมืองเจรญิข้ึนทำให้ท่ีตรงนี้ ถูกลืม จนมองไม่เหน็ซาก
ต่อมาจนกระท่ังในปี พ.ศ. 2533
รัฐบาลพม่าจึงได้คิดรื้ อฟื้ นข้ึนมาใหม่ โดยให้นักโบราณคดีและผู้ เชี่ยวชาญต่างๆ
ได้เริม่ขุดค้นสถานท่ีแหง่นี้ จึงได้พบซากของพระราชวังท่ีเหลือเพียงแค่ตอไม้ท่ีโผล่พ้นดินออกมาเ
ท่าน้ัน และได้มีการเรง่สร้าง
พระราชวังจำลององค์ใหม่ข้ึนมา ฉาบด้วยสีทองท้ังหลัง

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของเมืองหงสาวดี
อีกท้ังยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้ นเมือง ผ้าพื้ นเมือง
เป็นของฝากคนทางบ้าน

http://yoeyoelayhotel.com/room_service.htm


สักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรปูปางประทับ
สร้างโดยสี่สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรปูแทนตนเอง
และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรษุเพศ

ช่วงบ่าย
เดินทาง สักการะเจดีย์โบตาทาว  ตะทาว แปลว่า 1,000.   ท่ีนีค่ือสถานท่ีตปุสสะและภัลลิกะ
นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาข้ึนฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000- นายมาเฝ้ารักษาไว้
ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวข้ึนเป็นอนสุรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น
ก่อนท่ีจะนำพระเกษาธาตุท่ีเหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง

ในการเข้าสักการะสิ่งท่ีห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแหง่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐ
านไว้ในห้องท่ีออกแบบให้เข้าชมได้คร้ังละไม่กี่คน
พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรดุ้วยทองคำเหลืองอรา่มระยิบระยับ

ท่ีเจดีย์โบตะทาวนี้ ยังมี นัตโบโบยี
หรอืเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยต้ังใจมาไหว้อธษิฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
 
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว
มีศาลนัตอีกองค์หนึง่ซึ่งชาวพม่าเรยีกว่า อะมาดอว์เมียะหรอืตอนนี้ คนไทยรู้ จักกันท่ัวในนามว่า เ
ทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค
ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเม่ือสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76
กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด กล่าวกันว่าทองคำท่ีใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม
พระมหาเจดีย์แหง่นี้ มีจำนวนมากมายมหาศาล กว่าทองคำท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก
และนับเป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสุด แหง่หนึง่ของโลก

อาหาร มื้ อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร 

ท่ีพัก   Vintage Deluxe Room

วันท่ี 2
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่งกุ้ง

http://www.vintageluxuryhotel.com/


วันท่ี 3
ยา่งกุ้ง - พุกาม - พุกามซิตี้ ทัวร์

การเดินทาง ช่วงเช้า         
06.45 น.   ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza  เท่ียวบินท่ี  K7 211 

08.05 น.    เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม   เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี

ช่วงบ่าย        
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองพุกาม ชม วัดมนหุา  วัดกุบยางกี
 นัง่รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า      
ชม เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกนหรอืชเวซิโกง    เป็น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เป็นสถูปศิลปของพม่าโดยแท้
มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ท่ีเชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ในภาษาพม่า ชเว
แปลว่าทอง ซิกอง แปลว่ามัดไว้ รวมกันแล้วแปลว่า ทองท่ีมัดไว้
พระเจดีย์ชเวซิกองถือเป็นหนึง่ในห้าแหางปูชนยีสถานท่ีสำคัญสูงสุดของพม่า 

ชม วัดอนันดา ANANDA TEMPLE ซึ่งวิหารแหง่นี้ นับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม
มีรปูรา่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขย่ืนออกไปท้ัง 4 ด้าน
ซึ่งต่อมาเจดีย์แหง่นี้ เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม
และสิ่งท่ีนา่ท่ึงของวิหารแหง่นี้ ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร
เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก

ชม วิหารธรรมยางยี DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันย่ิงใหญ่
เป็นเจดีย์วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสรจ็ วิหารมีผังเป็นรปูสี่เหลี่ยวจตุรัส
คล้ายวิหารอนันทเจดีย์ มีประตูเข้าออกท้ังสี่ทิศ ทำให้ตัดกันคล้ายไม้กางเขนแบบกรกี
อาคารมีช้ันเดียวแต่ทำหลังคาลาดโค้งซ้อนกันหลายช้ัน (7 ช้ัน)
ตรงทางเดินเชื่อมต่อมีรอ่งรอยการก่ออิฐปิดปากประตูท้ังสี่ทิศไว้ อาจจะทำในสมัยก่อสร้าง
หรอือาจทำภายหลัง ส่วนการประดับลวดลายพบเพียงเล็กน้อย
นา่จะยังเพิ่งเริม่ต้นงานแต่เลิกทำไปก่อน

ช่วงบ่าย     
ชม วัดมนุหา MANUHA TEMPLE ท่ีสร้างโดยพระเจ้ามนหูะ กษัตรย์ิมอญแหง่เมืองสะเทิม
ต้ังอยู่หมู่บ้านยินกบา โดยมีวิหารเป็นประธานของวัด อาคารท่ีเป็นวิหาร จัดอยู่ในแบบท่ีเรยีกว่า
เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองช้ัน เหนอืช้ันท่ีสองเป็นช้ันหลังคา เจดีย์เป็นทรงระฆังแบบพม่า
เจดีย์ปัจจุบันบูรณะปิดทองเหลืองอรา่ม 

ชม วัดกุบยางกี   ความหมายแปลว่า โพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์ร ุน่แรกๆของพุกาม
ท่ีมีหลักฐานทางศิลปกรรมอันทรงคุณค่ามาก โดยเฉพาะลวดลายปูนป้ันและจิตกรรมฝาผนัง
ท่ียูเนสโกกล่าวไว้ว่า ควรค่าต่อการไปชมมากท่ีสุดแหง่หนึง่ของพุกาม

นัง่รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์
 คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ  เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุน่แรก
ต้ังอยู่บนฐานสี่ช้ันซ้อนกัน ฐานแต่ละช้ันเล็กใหญ่ลดหลั่นกัน
แต่ละช้ันมีพื้ นท่ีว่างสำหรับเดินเวียนประทักษณิได้ โดยมีบันใดข้ึนลงได้ท้ังสี่ทิศสี่ด้าน
องค์ระฆังปัจจุบันคงบูรณะใหม่มีลักษณะอวบอ้วนไม่มีบัลลังค์ เหนอืองค์ระฆังทำเป็นปล้องไฉน
เหนอืข้ึนไปเป็นปัทมบาท ปลี และฉัตร ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่  ท่ีต้ังอยู่กลางทะเลเจดีย์
ท่านสามารถมองเหน็ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน

วันท่ี 3
ยา่งกุ้ง - พุกาม - พุกามซิตี้ ทัวร์



อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น           
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Bagan Star Hotel

วันท่ี 3
ยา่งกุ้ง - พุกาม - พุกามซิตี้ ทัวร์

วันท่ี 4
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์ 

การเดินทาง ช่วงเช้า    
00.00     ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air Kanbawza เท่ียวบินท่ี ......

00.00     เดินทางถึงมัณฑะเลย์ จากน้ันนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์
ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น   วิหารชเวนันดอร์  วัดกุโสดอ  MANDALAY
HILL

http://www.baganstarhotel.com/


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
เมืองมัณฑะเลย์
 เป็นราชธานสีุดท้ายของพม่าขณะท่ียังมีสถายันพระมหากษัตรย์ิปกครองประเทศอยู่
 แต่หลังจากอังกฤษเข้ายึดครองพม่าแล้ว
อังกฤษได้ยุบเลิกระบอบกษัตรย์ิและย้ายเมืองหลวงลงไปอยู่ทางภาคใต้คือท่ีกรงุย่างกุ้ งแทน

ชม พระราชวังมัณฑะเลย์  ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
เมืองหลวงแหง่นี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดง ในปีพ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างปีเศษ
เป็นพระราชวังท่ีมีคูน้ำกว้าง 64 เมตร ล้อมรอบท้ังสี่ด้าน แต่ละด้านมีความยาวประมาณ 2
กิโลเมตร การเข้าชมอนญุาติให้เท่ียวชมได้เฉพาะส่วนของหมู่มหามณเฑียร
ส่วนอื่นไม่อนญุาติและห้ามถ่ายรปูโดยเด็ดขาด

ช่วงบ่าย
นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์  มีความหมายว่า วิหารไม้สีทองคำ สร้างด้วยไม้สักทองท้ังหลังและ
เล่ากันว่าแต่เดิมเป็นพระตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์
และเป็นตำหนักท่ีประทับจนสวรรคต เม่ือพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้ว
พระเจ้าสีป่อได้รื้ อถวายวัดแหง่นี้  ทางวัดได้สร้างประกอบข้ึนใหม่เป็นพระวิหาร
นำพระพุทธรปูมาประดิษฐานไว้บนบยุษบกท่ีสร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์
ความสำคัญของวิหารแหง่นี้ คือ
เป็นงานช่างหลวงชิ้ นสุดท้ายท่ีพอจะสืบดูได้นอกจากนี้ สูญหายไปหมด
แม้ในพระราชวังมัณฑะเลย์เองก็ไม่มีเหลืออาคาร เพราะโดนไฟใหม้ตอนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ นำท่านชม วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda
ซึ่งคร้ังหนึง่เคยเป็นสถานท่ีทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5
มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000
พระธรรมขันธ์และหนังสือกินเนสส์บุ๊กได้บันทึกไว้ว่า หนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

เดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย์
สามารถมองเหน็ทัศนยีภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบท้ังเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นท่ีระลึก 

อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar

วันท่ี 4
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์ 

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/


วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - มิงกุน - อังวะ- อมรปุระ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังทานอาหารเช้า นำเดินทางสู่ท่าเรอืเพื่อล่องเรอืแบบส่วนตัว
ชมระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน เจดีย์พญาเธยีรดาน

ช่วงบ่าย  
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่เมืองอังวะ เพื่อนัง่รถม้าชมเมืองเก่าอังวะ  กลุ่มเจดีย์ยาดานา
ซินเม วัดไม้สักบากะยา หอคอยนานมะยิน ก่อนท่ีจะเดินทางสู่อมรปุระ
เพื่อชมพระอาทิตย์ตกท่ีสะพานไม้อู่เบ็ง ก่อนกลับสู่ท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า      
เดินทางสู่ เมืองมินกุน โดยการล่องเรอืทวนน้ำอิรวดี ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์
ท่ีจะสร้างให้ใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่ก็ใช้เวลาเพียง ๙ ปี
พระเจ้าปดุงจึงได้สวรรคตก่อนท่ีจะสร้างเสรจ็
ความอลังการของศิลปะการสร้างเจดีย์น้ันแฝงด้วยความงดงาม
และความหัศจรรย์ของช่างชาวบ้านท่ีมีการสร้างองค์เจดีย์จำลองไว้ รมิฝั่งน้ำอิรวดี หรอื เอยาวดี
นอกจากนี้ ยังมีระฆังมินกุนซึ่งเป็นระฆังท่ีหล่อเตรยีมไว้สำหรับพระเจดีย์
มีความใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของโลกรองจากระฆังในประเทศรัสเซีย
การล่องเรอืทวนน้ำอิรวดีท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพม่าท่ีอาศัยอยู่สองฝั่งน้ำ
และบนเรอืท่ีดูเรยีบง่าย และมีเสนห์่ท่ีประทับใจเป็นความทรงจำท่ีดี ซึ่งคร้ังหนึง่
ของสองฝั่งเจ้าพระยาเคยเป็นเช่นน้ันมาก่อนคร้ังสมัยก่อนรัชกาลท่ี ๗ ของ ไทย

ชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดย สำเรจ็
เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุนจึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง
10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน

ชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนอืระฆังมิงกุนไม่ไกล
ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามาก แหง่หนึง่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์
พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง
เพื่อเป็นอนสุรณ์แหง่ความรักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อน
เวลาอันควร 

ชม เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ท่ีงดงามนี้  สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2359
เพื่อให้เปรยีบเสมือนเจดีย์จุฬามณ ีท่ีต้ังอยู่เหนอืเขาพระสุเมรุ
ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาท่ีว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบรพัินธ์
และมหานทีสีทันดรท้ัง 7 ช้ัน พระเจดีย์องค์นี้ ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนกิุลอังวะ
โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็อนสุรณ์สถานแหง่ความรักท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม
ท่ีสิ้ นพระชนม์ไปก่อนท่ีพระเจ้าบากะยีดอว์จะข้ึนครองราชย์
แม้จะไม่ใช่หนิอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแหง่ลุ่มอิรวดี

ช่วงบ่าย
เมืองอังวะ หรอืชาวเมียนมาร์เรยีกว่า อีนวะ Innwa, Ava
เป็นเมืองเกาะกลางน้ำท่ีเกิดจากการขุดคลองรอบเมือง



เป็นจุดตัดกันของแม่น้ำอิรวดีกับแม่น้ำมยิแง
ในอดีตเป็นราชธานอัีนยาวนานและมีความเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ไทยเม่ือคร้ังเสียกรงุคร้ังท่ี 2
  เชลยชาวไทยถูกกวาดต้อน เดินทางด้วยเท้ามาท่ีนี ่เนือ่งจากคนไทยน้ันมมีชื่อในเรือ่งช่างฝีมือ
จึงอยากได้ฝีมือของช่างไทยมาสร้างบ้านสร้างเมือง เชลยไทยท่ีท่ีถูกกวาดต้อนมาในคร้ังน้ัน
ถูกจัดให้พักอยู่รอบนอกของมัณฑะเลย์ ซึงก็คืออยู่เมืองอมรปุระ
นัน่เอง คนพม่าเรยีกคนไทยว่า โยเดีย มาจากคำว่า โย-เธยี-ยะ หรอื อโยธยา โดยมีการตัด อ ท้ิงไป
เพราะอโยธยาน้ันหมายถึงเมืองผู้ ไม่แพ้ ชาวอังวะเชื่อว่าต้นตระกูลของพวกเขาเป็นชาวสยาม

การเดินทางไปเมืองอังวะน้ันต้องนัง่รถม้า มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรถม้าจะพาไปเท่ียวอยู่ 4 จุดคือ
กลุ่มเจดีย์ยาดานาซินเม วัดไม้สักบากะยา หอคอยนานมะยิน และวัดเมห์น ูอ๊อกคยัง

จุดแรกท่ีรถม้าจอดให้ลงไปเย่ียมชม เป็นวัดเก่าท่ีเหลือแต่ซาก ศิลปะงดงามอ่อนช้อย
คล้ายกับวัดในสมัยอยุธยา ตรงกลางลานวัดมีเจดีย์รูประฆังคว่ำ ชื่อยาดานา
คล้ายกับชื่อสะพานอันเก่าท่ีคู่ขนานไปกับสะพานอังวะ  มองไปโดยรอบจะเหน็แต่ทุ่งนา
ไม่นา่เชื่อเลยว่าท่ีแหง่นี้ เคยเป็นราชธาณท่ีีเจรญิรุง่มาก่อน 

วัดไม้สักบากะยา  Bakaya Monastery สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2377 ในสมัยพระเจ้าาพะคยีดอว์
คนไทยเราเรยีกว่าพระเจ้าจักกายแมง เป็นวัดไม้สักเก่าแก่ ภายในวัดมีเสาไม้รองรับน้ำหนักอยู่ถึง
267 ต้น เสาท่ีสูงท่ีสุดมีขนาด 9 ฟุตโอบ สูง 60 ฟุต ท้ังตัวอาคารแกะสลักด้วยไม้สักท้ังหลัง
เป็นศิลปะสมัยต้นๆ ของเมืองอังวะ มีงานไม้จำหลัก ลวดลายละเอียด ปราณตีฝีมืองดงามมาก
ไม่ว่าจะเป็น ซุ้ มประตู หน้าต่างและผนัง ซึ่งถ้าสังเกตุดีๆ จะเหน็ลวดลายต่างๆ
เป็นศิลปะแบบอโยธยาท่ีคนไทยคุ้ นตา มี ครฑุยุดนาค
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์พญาครฆุของอโยธยาด้วย 

หอคอยนานมะยิน Nan Myint หรอืหอเอนอังวะ สร้างข้ึนในปี 1822 มีความสูงเกือบ 30 เมตร
เคยเป็นส่วนหนึง่ของพระราชวัง แม้ว่าจะไม่หลงเหลือราชวังแล้ว
แต่หอคอยนี้ ยังคงหลงเหลืออยู่ในสภาพท่ีสุดโทรมและเอนเอียงจากแผ่นดินไหว
และไม่เปิดให้นักท่องเท่ียวข้ึนไปชมข้างบนเนือ่งจากเกรงว่าจะเป็นอันตราย

วัดเมห์นู อ๊อกคยัง Mae Nu Oak Kaung Temple หรอื วัดมหาอ่องมเหย่ป่งสั่น Maha Aung
Mye Bon Zan Monastery  วัดแหง่นี้ จะมีความแตกต่างจากวัดอื่นซึ่งสร้างด้วยไม้
เป็นวัดท่ีสร้างจากอิฐและปูน ผู้ ท่ีสร้างวัดนี้ ก็คือพระนางเมห์น ูมเหสีของพระเจ้าบาจีดอว์
พระเจ้าจักกายแมง คนท่ีสร้างวัดสีขาวๆท่ีมิงกุน  คำว่า เมห์น ูมาจากชื่อของพระนาง ส่วนคำว่า
อ๊อกคยัง หมายถึงวัดท่ีสร้างข้ึนมาจากปูน คนสมัยน้ันไม่ค่อยมีใครชอบนางนัก
 เพราะว่านางมีชาติกำเนดิเป็นสามัญชน เป็นเพียงแม่ค้าในตลาด
พระเจ้าจักกายแมงเสด็จไปเจอแล้วตกหลุมรัก และทรงแต่งต้ังให้เป็นมเหสี
 พระนางเมห์นเูป็นคนท่ีมีบท
บาททางการเมืองอย่างมากในสมัยน้ัน เป็นคนท่ีมีอิทธพิลต่อการตัดสินใจของกษัตรย์ิ
จนเป็นต้นเหตุให้พม่าเสียเมืองหลายเมืองให้กับอังกฤษ 

ชมทัศนยีภาพอันสวยงามจาก สะพานไม้อูเบ็ง  หรอืท่ีคนพม่าเรยีกว่าอูเปง
ซึ่งเป็นชื่อข้าราชการผู้ ใหญ่ ผู้ สร้างสะพานนี้ ข้ึนเมือปี พศ. 2394 ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
เพื่อเชื่อมไปสู่วัดเจ๊าตอคยี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก 
โดยรื้ อไมม้สักมาจากพระราชวังเก่ากรงุอังวะและอาคารเก่าแถวเมืองสกาย
โดยใช้ไม้สักท้ังสิ้ นจำนวน 1,568 ต้น มีความยาว 1.2 กิโลเมตร
นับเป็นสะพานไม้สักท่ียาวท่ีสุดในโลก
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ไม่ใช่เฉพาะความยาวของสะพานเท่าน้ัน  แต่เป็นความงดงามของเส้นสายของสะพาน
และพื้ นท่ีว่างของท้องฟ้า คือความงามท่ีชวนให้หลงใหล พร้อมสายลมคอยลูบไล้
บางคนล่องเรอืให้ชีวิตเรีย่ผิวน้ำ หลายคนเดินปล่อยอารมณ์ให้ได้พัก
เม่ือยนักก็จะมีท่ีนัง่เป็นระยะ
ช่วงเวลาท่ีนา่มาชมควรเป็นช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์จะลาลับขอบน้ำ

อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar
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วันท่ี 6
มัณฑะเลย์ - สกาย  กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนแีล้ว
เดินทางกลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้าก่อนท่ีจะเดินทางสู่เมืองสกายน์
เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจ เช่น วัดอูมิน ธอนเซ วัดซูน อู พอนยาชิน

ช่วงบ่าย    
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรยีมตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

19.15   บินลัดฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เท่ียวบินท่ี ......

21.40   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า    
เช้าตรู ่04:00 น. นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5
แหง่ของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนา
มว่า พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่

หลังอาหารเช้า  มุ่งหน้าสู่เมืองสกายน์ Sagaing 
 ระหว่างทางแวะจุดชมวิวท่ีสะพานก่อนเข้ามแม่น้ำเอยาวะดี  ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของท่ีนี่
สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำเอยาวะดี มี 2 สะพานคู่กัน โดยสะพานอันเดิมน้ันสร้างข้ึนมาในปี ค.ศ.
1934 โดยอังกฤษและเป็นผู้ ระเบิดทำลายสะพานหลังสร้างมาได้ 8 ปี
 เพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นใช้ประโยชน์ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไปฝั่งสกายน์ 
และเม่ือมองไปยังฝั่งสกายน์ฮลิล์จะเหน็วัดและเจดีย์เรยีงรายอยู่เต็มไปหมด
สกายน์จึงเป็นเมืองท่ีมีความสำคัญทางพุทธศาสนา มีวัดท้ังหมดเกือบ 600 แหง่

วัดอูมิน ธอนเซ  U min Thonze Temple เป็นวัดแรกท่ีแวะเข้าไปไหว้พระ คนไทยเรยีกว่า
วัดสามสิบถ้ำ เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนกลางภูเขาสกายน์ โครงสร้างมีลักษณะ
พิเศษ เป็นกำแพงรปูครึง่วงกลม มีทางเข้ากว่า 30 ซุ้ มประตู เป็นเอกลักษณ์ของท่ีนี่
 ด้านในเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูถึง 45 องค์ จีวรของพระพุทธรปูปิดด้วยทองคำเปลว
ด้านหลังเป็นผนังด้วยกระจกสีเขียว ซึ่งขับองค์พระสีทองให้สวยงามย่ิงข้ึน
ด้านข้างมีบันไดข้ึนไปชมวิวด้วย

วัดซูน อู พอนยาชิน  Soon U Ponya Shin Temple วัดเก่าแก่ต้ังอยู่บนเขาสกายน์
องค์พระเจดีย์ซูน อู พอนยาชิน มีพระบรมสารรีกิธาตุปะดิษฐานอยู่ข้างใน
ภายในมีพระประทานซึ่งพระพุทธรปูขนาดใหญ่ภายในอาคารประดับด้วยกระจกสีเขียว
ด้านนอกมีจุดให้ชมวิวสวยๆของเมืองสกายน์ ตามไหล่เขาจะเหน็เจดีย์มากมาย
ข้างหลังเป็นแม่น้ำอิรวดี มองไกลๆเหน็เป็นฝั่งเมืองอมรปุระ
และมีพระพุทธรปูแบบญี่ปุ่นต้ังอยู่รมิน้ำ เม่ือคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี 2
มีทหารญี่ปุ่นโดนระเบิดและเสียชีวิตท่ีนี ่ต่อมาจึงได้มีการหล่อพระพุทธรปูองค์นี้ ข้ึนมา

สุดท้ายด้วย Thidagu World Buddhist University ศูนย์ทางศาสนา
พุทธสถานท่ีประชุมสงฆ์ของโลก  ก่อนท่ีทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หากยังมีเวลาให้ท่านได้อิสระชมสินค้า ก่อนท่ีนำเดินทางสู่สนามบิน 

อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้ อกลางวัน  
ภัตตาคาร 
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[เง ื่อนไข]



ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก ระดับ 4 * 5 คืน 2 คน/ ห้อง
ค่ารถนำเท่ียวตลอดทรปิ
ค่ารถกะบะข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน 
ค่าอาหารตามรายการ
ค่าไกด์ และค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ
ค่ารถม้าเมืองพุกาม
ค่าประกันอุบัติเหตุ  วงเงิน 1,000,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินกรงุเทพ – ย่างกุ้ ง/มัณฑะเลย์ – กรงุเทพ
ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอืรายการท่ีระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/668

https://www.atsiamtour.com/myanmar/668
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