 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 ต.ค. 2018 15:54

ทัวร์พมา่ ยา่ งก้ งุ พกุ าม เฮโฮ อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 คน Premium Tour (บินยา่ งก้ งุ กลับมัณฑะเลย์)



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วระหวา่ งประเทศ แตร่ วมคา่ ตั ๋ วบินภายในแล้ว
นมั สการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวสิกอง

ตื่นตาและใหว้พระที่
เจดีย์ชเวซานดอว์
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระอาทิตย์อัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
เย่ียมชม
นมัสการพระบัวเข็มและชมสวนลอน้ำ
หมบู่ ้ านผลิตบหุ รีแ่ ละสวนลอยน้ำ
ชมแมวกระโดดลอดบว่ ง
พั กผ่อนช้อปสบาย
ชมเครือ่ งเขินของพุกาม
ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม




ราคา

รายละเอียด

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

44,800.37,900.35,500.34,000.8,600.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ยา่ งก้ งุ -เจดีย์โบตะตอง - ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Botahtaung+Pagoda,+Strand+Rd,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.8175408,96.1599229,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c194
9e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c1ec
60e842fd63:0xe71b1152b5c5e816!2m2!1d96.1718696!2d16.7684288?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง /สวุ รรณภมู ิ
อาคารผ้ โู ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน... พบเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
00:00 เหนิ ฟ้ าสู่กรงุ ยา่ งก้ งุ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุ ยา่ งก้ งุ หลังจากผา่ นพธิ กี ารทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เวลาที่ประเทศพมา่ ช้ากวา่ ประเทศไทย 30 นาที
นำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ ชมพระเจดีย์โบตะตอง ขอพรจากเทพทันใจ
เทพกระซิบ
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์ และะช้อบป้ ิงที่ตลาดโบโจ๊ก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทาง สักการะเจดีย์โบตาทาว ตะทาว แปลวา่ 1,000.
ที่นคี่ ือสถานที่ตปสุ สะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง
และพระเจ้าโอกะลัปทรงสง่ ทหาร 1,000- นายมาเฝ้ ารักษาไว้
ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนสุ รณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น
ก่อนที่จะนำพระเกษาธาตุท่เี หลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง
ในการเข้าสักการะ สิ่งที่ห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแหง่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่ง
ประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้าชมได้ครั้ งละไมก่ ี่คน
พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรดุ ้ วยทองคำเหลืองอรา่ มระยิบระยับ
ที่เจดีย์โบตะทาวนี้ ยังมีนัตโบโบยี

วันที่ 1

หรอื เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยตั้ งใจมาไหว้อธษิ ฐานขอพรให้สมหวังทันใจ

ีย์โบตะตอง
กรงุ เทพฯ – ยา่ ฝงกั ่ง้ตรงข
งุ -เจด้ ามหน
- ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์
้ าวัดโบตะทาว

มศี าลนัตอีกองค์หนึง่ ซึ่งชาวพมา่ เรยี กวา่ อะมาดอว์เมียะหรอื ตอนนี้คนไทยร้ จู ั กกันทั่วใน
นามวา่ เทพกระซิบ ตามตำนานกลา่ ววา่ นางเป็นธดิ าของพญานาค
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่ งแรงกล้า รักษาศีล
ไมย่ อมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพมา่ เคารพกราบไหว้ขอพร
ช่วงบ่าย
ซิต้ ีทัวร์ในย่างก้ ุง ยังมีอาคารยคุ โคโลเนยี ลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ ที่สวยงามสว่ นให
ญ่ได้รับการบูรณะ ตกแต่งปรับปรงุ ใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารที่อยู่อาศัยเก่าแก่หลายแหง่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิ ย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนยี ลเช่น
City Hall,Maharbandoola ในสมัยที่อังกฤษปกครองพมา่ ครองพมา่
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมตา่ งๆจึงแพรห่ ลายเข้ามาในพมา่
โดยเฉพาะยา่ งก้ งุ
เพราะถึงแม้วา่ ตอนนี้ประเทศพมา่ จะไมไ่ ด้เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลกู สร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ ชม
China Town ย่านไชนา่ ทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม
เม็ดมะม่วงหมิ พานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรยี น เยอะไปหมดเลยคะ หลายท่านมีความร้ สู ึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา
อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพลา่ น
ทำงานกันขวักไขว้กันจรงิ ๆ ถ้าใครตั้ งใจมาซื้อของฝากกลับไทย
นอกจากตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ๊ก อองซาน ยา่ นไชนา่ ทาวน์
ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปป้ งิ
สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสี วยงาม ดแู ล้วคล้ายวังมาก
ราคาตั ๋ วรถไฟถกู มากจนตกใจ หากมีเวลามากพออาจให้ทา่ นลองนัง่ รถแบบ circular
train นัง่ รอบเมืองย่างก้ งุ ดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย
ดูเพลินๆ เพราะคนพม่านา่ รักและเป็นกันเอง
อิสระช้อปป้ งิ ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอื ตลาดสก๊อต เป็นตลาดทีใ่ หญท่ สี่ ุดของพมา่
ตั้ งอยใู่ กล้กับยา่ นอินเดียและยา่ นจีน เดิมชื่อวา่ ตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
จอร์จ สก๊อต เมื่อปี ค.ศ. 1962 สมัยที่พมา่ เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษ
แตห่ ลังจากพ้นจากอาณานคิ มก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้มีร้านค้าประมาณหนึง่ พันหกร้อยกวา่ ร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่

วันที่ 1

ไม้สัก อัญมณ ี ภาพเขียน เครือ่ งเงิน เสื้อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น

กรงุ เทพฯ – ยา่ ชงก่ว้ งุงค-เจด
่ำ ีย์โบตะตอง - ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์

อาหาร

พ่ีพัก

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา่ พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคเู่ มือง
ียนมาร์
ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาซึ่งมีทั้งผ้ คนชาวเม
ู
และชาวตา่ งชาติมานมัสการอยา่ งไมข่ าดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ
สัมผัสความนา่ ทึ่งใน ความเชื่อ
ความศรัทธาตอ่ พทุ ธศาสนาและความรักที่มีตอ่ มหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พา
ทา่ น เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์
ชมศิลปะที่ปราณตี งดงามของสถูปที่เรยี งราย ระฆังเก่าแก่ และพระพุทธรปู
ชเวดากองเป็นหนึง่ ในศาสนสถานที่งดงามมากที่สุดแหง่ หนึง่ ของโลกในช่วงตอน
เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน
เปรยี บเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Vintage Luxury Yacht Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://www.vintageluxuryhotel.com/

วันที่ 2
ยา่ งก้ งุ - พุกาม
แผนท่ี

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@19.0267597,94.557388,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e
223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30b5e503
93d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en

วันที่ 2
ยา่ งก้ งุ - พุกาม
การเดินทาง ช่วงเช้า
05 :00 นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางสพู่ ุกาม
00:00 เหนิ ฟ้ าสเู่ มืองพกุ าม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่...
00:00 เดินทางถึงพุกาม เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดติโลมินโล วัดอนันดา
วัดชเวกุจี
ฃ่วงบ่าย
หลังอิ่มอรอ่ ยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดมนหู ะ
และวัดนันพญา วัดกุบยางจี วัดชเวสันดอว์
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ที่พุกาม เมืองแหง่ ประวัติศาสตร์ ปฐมบทแหง่ ชนชาวพมา่
อารยะธรรมเก่าแก่ท่สี ุดแหง่ นึงในคาบสมุทรอินโดจีนที่ เมืองพุกามดินแดนแหง่ 4,000
เจดีย์ วันนี้นำท่านสำรวจโบราณสถานที่นา่ ตื่นตาแหง่ หนึง่ ของเอเชีย เยี่ยมชม
และนมัสการศาสนสถานที่มีความสำคัญตา่ ง ๆ ของพุกามพร้อมเลา่ ถึงประวัติ
และความสำคัญที่นา่ สนใจของ แตล่ ะสถานที่หนึง่ ในห้าบูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์
เจดีย์ชเวสิกองสร้างโดยพระเจ้าอโนรธา
และภายหลังแล้วเสรจ็ ในสมัยพระเจ้าจันสิตธาในครสิ ต์ศตวรรษที 11
ชม วั ดติโลมินโล หรอื เจดีย์ฉัตรตั้ งสร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา
เป็นเจดีย์ที่มีความเป็นมาแปลกกวา่ เจดีย์องค์อื่น ๆ
และที่กำแพงวัดมีงานแกะสลักที่สวยงาม
ชม วั ดอนั นดา เพชรเม็ดงามแหง่ สถาปัตย์พุกาม
วิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญโ่ ตสงา่ งา, ภายในวิหารมี
พระพุทธรปู ยืนที่แกะสลักด้วยไม้สัก ประดิษฐานอยทู่ ั้ งสี่ทิศ
ผลงานชา่ งชั้ นสูงแหง่ พุกามที่ทำชอ่ งให้แสงสอ่ ง
เฉพาะองค์พระพุทธรปู สะท้อนซึ่งพระพักตร์อันมีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตา
ขึ้นบรรใดเล็กน้อยที่วัดชเวกุจี วัดที่มีระเบียงชั้ นบนกว้างขวาง
และสามารถมองเหน็ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ทา่ มกลางกลมุ่ เจดีย์ที่ล้อมรอบ
ช่วงบ่าย

ชม วั ดมนูห ะ และวั ดนั นพญา วัดที่สร้างแบบศิลปะมอญ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนหู ะ
วันที่ 2 กษัตรยิ ์ มอญผ้ เู ป็นเชลยอยู่ท่พี ุกาม
ยา่ งก้ งุ - พุกาม ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเมื่อครั้ งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนู
หะทรงสร้างวิหารแหง่ นี้เพื่อเป็นการถา่ ยทอดความอึดอัดใจที่มีตอ่ การตกเป็นเชลย
ชม วั ดกุบยางจี อีกแหง่ ที่มี การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco)
ที่สวยงามที่สุดในพุกาม... แวะชมงานฝีมือ
และอตุ สาหกรรมท้องถิ่นที่ข้ ึนชื่อของเมืองพกุ าม
ชมทักษะที่นา่ ทึ่งของชา่ งที่สืบทอดกันมา จากรนุ่ สรู่ นุ่ ทา่ นสามารถซื้อของฝาก
และของที่ระลึกขึ้นชื่อจากเมืองพกุ ามได้ที่นี่

อาหาร

ชม วั ดชเวสันดอว์ จากระเบียงวิหาร ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน
ทอแสงสีทองเหนอื เจดีย์
หลากหลายขนาดจำนวนนับพันเรยี งรายไกลสุดสายตาบนท้องทะเลทรายแหง่ ลมุ่ น้ำอิระว
ดี
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Floral Breeze Hotel or Similar 4*

วันที่ 3

พุกาม - เฮโฮ - อนิ เล
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@21.012334,95.3427161,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8ff
ad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en

วันที่ 3

พุกาม - เฮโฮ - อนิ เล
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสสู่ นามบินพุกาม เพื่อเดินทางสสู่ นามบินเฮโฮ
ี ่ยว
เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานท่องเที
นัง่ สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบรเิ วณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden Nga-PheKyanng Monastary

วันที่ 3

พุกาม - เฮโฮ - อนิ เล
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นนัง่ สามล้อพม่า หรอื ภาษาพมา่ เรยี กวา่ ไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan
Shwe) ยามเย็น ทา่ นจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพมา่ และชนกลมุ่ ตา่ งๆ ของรัฐฉาน
มากถึง 35 ชนเผา่ ซึ่งในประเทศพมา่ มีมากกวา่ 135 เชื้อชาติ
และเจดีย์เกา่ แกป่ ระจำเมืองยอง ชเว
ชม วั ด Shwe Yan Phe Temple ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อร้อยกว่าปีก่อน
ในเมืองยองชเว เจ้าฟ้ าไทใหญ่และเจ้าหญิงได้แข่งกันสร้างเจดีย์ เจ้าหญิงชนะเพราะโกง
ด้วยการสร้างโครงไม้ใผ่ จากนั้ นใช้เสื่อหญ้าคลุมแล้วฉาบด้วยปูนขาว
ภายหลังเจ้าฟ้ าร้ วู า่ ถูกหลอกก็กริ้ วยิ่งนักเมื่อคิดได้จึงสร้าง เจดีย์หายโกรธ ขึ้นที่วัด
ชเวยันเป แหง่ นี้
วัดแหง่ นี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรสว่ นใหญแ่ ถบนั้ น
หลายๆคนมาถา่ นภาพพระเณรรมิ หน้าตา่ ง
ี ั ญในการมาวัดนี้อยา่ ลืมชมลายฉลไุ ม้สบัดไหวบนหลังคากฎุ ิที่งามราวกับมีชีวิต
ที่สำค
และชมเจดีย์วิหารทางด้านขวา
ซึ่งผนังแดงถูกเจาะช่องเป็นแนวเพื่อประดิษฐานพระพุทธรปู ประดับประดาด้วยภาพลาย
เส้นของเจดีย์และผ้ คู น
ช่วงบ่าย
ชม Floating Garden หมบู่ ้ านผลิตบุหรีพ่ ้ นื เมืองและสวนลอยน้ำ
ที่ปลูกผักมากมายเชน่ พรกิ ,ผักกาด,มะเขือเทศในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมา่ ทั้ งประเ
ทศได้
Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรปู สำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รั
บการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ.
1205)
สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบว่ งซึ่งได้รับการฝึกมาอยา่ งดีจากพระวัดนี้ เพื่
อโชว์ให้นักทอ่ งเที่ยวโดยเฉพาะ

วันที่ 3

พุกาม - เฮโฮ - อนิ เล
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
http://www.amatainleresort.com 4*

วันที่ 4

อนิ เล - เฮโฮ - มัณฑะเลย์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.2716331,95.8043896,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8f
fad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30cb6d2
3f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสสู่ นามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางสมู่ ั ณฑะเลย์
เมื่อเดินทางถึงมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ซิต้ ที ั วร์ ชมโรงงาแกะสลักหนิ ออ่ น
โรงงานทำทองคำเปลว โรงงานแกะสลักไม้
ช่วงบ่าย
นำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมือง เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอจอง
วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮลิ ล์ ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำเดนิ ทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ราชธานสี ุดท้าย คำวา่ มั ณฑะเลย์ แปลว่า
กองมณี เป็นเมืองใหญอ่ ั นดับ 2 รองจากยา่ งก้ งุ ในสมั้ ยพุทธกาล

พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเขามัณฑะเลย์พร้อมพระอานนท์ ทรงพยากรณ์ไว้ว่า
วันที่ 4 หลังที่เสด็จปรนิ พิ พานแล้ว 2,400 ปี จะมีการสร้างราชธานขี ้ ึนที่น่ี
อนิ เล - เฮโฮ - และแผ
มัณฑะเลย
์ ็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา เมื่อเวลาผ่านมา 2,400 ปี
่ขยายเป
พระเจ้ามินดงทรงชิงราชสมบัติจากพระเจ้าปะกันซึ่งเป็นพระเชรษฐา ตา่ งพระมารดา
จากนั้ นทรงย้ายราชธานจี ากเมืองอมรปุระมาที่มัณฑะเลย์พร้อมด้วยประชากรราว
150,000 คน สมดังพุทธพยากรณ์
เมืองมัณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอยา่ งให้ได้เดินชมและซื้อเป็นของที่ระลึก เชน่
ทอไหม, แกะสลักงาช้าง, สลักหนิ ออ่ นเป็นพระพทุ ธรปู แผน่ ทองคำเปลว
ช่วงบ่าย
ชม พระราชวั ง มั ณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้ามินดง
โดยให้สร้างพระราชวังแหง่ นี้ใน พ.ศ. 2400 ใช้เวลากอ่ สร้างประมาณปีเศษ
พระราชวังมัณฑะเลย์ มีคูน้ำล้อมรอบทั้ งสี่ด้านแตล่ ะด้านยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง
64 เมตร
เดินทางเยี่ยมชม วั ดชเวนั นดอ จอง ชือ่ มคี วามหมายวา่ วหิ ารไม้สีทองคำ
อดีตพระราชมณเฑียรทองที่สร้างขึ้นในครสิ ต์ศตวรรษที่ 19
เป็นตำหนักไม้สักทองซึ่งพระเจ้ามินดงทรงใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม
และสวรรคตหนักนี้
ต่อมาเมื่อพระเจ้าสีป่อขึ้นครองราชย์ก็ทรงให้ร้ อื ถอนจากพระราชวังไปถวายวัดเพื่อเป็นพ
ระราชกุศลแด่พระบิดา
กลายเป็นอาคารเดียวที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดถลม่ พระราชวังของฝ่ายสัมพันธมิตร
เดิมเป็นอาคารปิดทองทั้ งหลัง
ปัจจุบันทองด้านนอกหลุดลอกจนหมดเผยให้เหน็ เนื้อแท้ของไม้สัก
ชมหนังสือที่ได้รับการยกยอ่ งวา่ เป็นหนังสือเลม่ ใหญท่ ี่สดุ ใน โลกที่ วั ด KUTHODAW
PAGODA วัดนี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์
ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพทุ ธศาสนาให้ยืนยาว
จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น หลังจากการสังคายนาแล้ว
พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็นพระธรรมขรรค์
รวมทั้ งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหนิ อ่อน 729 แผ่น
อีกหนึง่ แผน่ สลักประวัติและเรือ่ งราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้ งหมด 730 แผน่
ใช้เวลาในการแกะสลักทั้ งสิ้ น 8 ปี แตล่ ะแผน่ มีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6 ฟุต
โดยแบง่ เป็นพระสูตร 410 แผน่ พระวินัย 111 แผน่ พระอภิธรรม 208 แผน่
ชมทิวทัศน์ของมัณฑะเลย์บน Mandalay

Hill เขามัณฑะเลย์เป็นที่นยิ มของนักท่องเที่ยวที่ข้ ึนไปชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 4 โดยเฉพาะยามเย็นตอนพระอาทิตย์ไกล้ตกดิน
อนิ เล - เฮโฮ - การเด
มัณฑะเลย
ินทางต์ ้ องนัง่ รถสองแถวจากเชิงเขาขึ้นไปตามทางประมาณ 15-20 นาที
หรอื เดินเท้าขึ้นไป
กอ่ นถึงจุดชมวิวจะเป็นวัดเขามัณฑะเลย์ เมื่อถึงเชิงบันใดวัดจะต้องเดินขึ้นไปอีกเล็กน้อย
หรอื ขึ้นบันใดเลื่อน หรอื ขึ้นลิฟท์ ที่ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักทอ่ งเที่ยว
กอ่ นที่จะถึงจุดชมวิว

อาหาร

ช่วงค่ำ
จะมีตลาดกลางแจ้งตอนคำ่ ซึ่งจะคล้ายๆถนนคนเดิน จะขายของจิปาถะ จำพวก เสื้ อผ้า
โสรง่ ย่าม ยา จาน ชาม หนังสือต่าง ๆโปสเตอร์ดาราหรอื รปู พระพุทธเจ้า เป็นต้น
ในเมืองมัณฑะเลย์ ยังมีบรกิ ารข่นส่ง ด้วยรถม้า ซึ่งเป็นการประหยัดพลังได้ดีอีกด้วย
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Shwe Pyi Thar Hotel หรอื เทียบเทา่

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - มิงกุน - อมรปุระ - สะพานอเู่ ป็ง
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Pont+U-Bein++Amarapura,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9262873,96.0589068,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0
d287da7099d:0x7be9ef84f54d9cf5!2m2!1d96.0578199!2d21.8915724?hl=en

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - มิงกุน - อมรปุระ - สะพานอเู่ ป็ง
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่
09:35 ออกเดินทางสสู่ นามบินเฮโฮโดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ K7 248
10:15 เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO ไกด์นำเดินทางตอ่ สู่ เมืองยองชเว
โดยรถปรับอากาศ
11:00 เดนิ ทางถึงเมอื งยองชเว (Nyuang Shwe) พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชม
วั ด SHWE YAN PHE นั ่งสามล้อพม่า ทะเลสาบอินเล
ช่วงบ่าย
วั ดมหากั นดายง Mahagandayon monastery เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในพม่า
มีพระภิกษสุ ามเณรศึกษาเลา่ เรยี นกวา่ 1,200 รปู พระที่นฉี่ ั นวันละ
หนึง่ มื้อด้วยวัตรปฎิบัติที่งดงามจึงเกิดเสียงรำ่ ลือและแรงศรัทธาขยายไปทั่ว
โดยเวลาประมาณ 10.30 น.
ของทุกๆวันพุทธบรษิ ั ทจะนำภัตตาคารมาถวายแดพ่ ระสงฆ์และสามเณรนับพันรปู ที่มาเข้
าแถวบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมสมกับเป็นผ้ ทู รงศิล
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทางสู่ เม ืองมินกุน โดยการลอ่ งเรอื ทวนน้ำอิรวดี
ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์ ที่จะสร้างให้ใหญท่ ี่สดุ ในโลก แตก่ ็ใช้เวลาเพียง ๙ ปี
พระเจ้าปดงุ จึงได้สวรรคตกอ่ นที่จะสร้างเสรจ็
ความอลังการของศิลปะการสร้างเจดีย์นั้นแฝงด้วยความงดงาม
และความหัศจรรย์ของช่างชาวบ้านที่มีการสร้างองค์เจดีย์จำลองไว้ รมิ ฝั่งน้ำอิรวดี หรอื
เอยาวดี นอกจากนี้ยังมีระฆังมินกุนซึ่งเป็นระฆังที่หล่อเตรยี มไว้สำหรับพระเจดีย์
มีความใหญเ่ ป็นอันดับที่สองของโลกรองจากระฆังในประเทศรัสเซีย
การลอ่ งเรอื ทวนน้ำอิรวดีทา่ นจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพมา่ ที่อาศัยอยสู่ องฝั่งน้ำ
และบนเรอื ที่ดูเรยี บงา่ ย และมีเสนห่ ์ ที่ประทับใจเป็นความทรงจำที่ดี ซึ่งครั้ งหนึง่
ของสองฝั่งเจ้าพระยาเคยเป็นเชน่ นั้ นมากอ่ นครั้ งสมัยกอ่ นรัชกาลที่ ๗ ของ ไทย
ชม ระฆั ง มิง กุน ไมไ่ กลจากฐานเจดีย์มิงกนุ คือระฆังมิงกนุ พระเจ้าปดงุ โปรดฯให้สร้างโด
ย สำเรจ็ เพื่ออทุ ิศทวายแดม่ หาเจดีย์มิงกนุ จึงต้องมีขนาดใหญค่ คู่ วรกัน
คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน

ชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็ง ดาน) ประดิษฐานอยู่เหนอื ระฆังมิงกุนไม่ไกล
วันที่ 5 ได้ช่อื ว่าเป็นเจดีย์ท่สี วยสง่ามาก แหง่ หนึง่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2359
มัณฑะเลย์ - มิงโดยพระเจ
กุน - อมรป
เู่ ป็ง ั ดดาในพระเจ้าปดุง
ุระ - ีดสะพานอ
อว์ พระราชน
้ าบากะย
เพื่อเป็นอนสุ รณ์แหง่ ความรักที่พระองค์มีตอ่ พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพ่ ิราลัยกอ่ น
เวลาอันควร
ชม เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2359
เพื่อให้เปรยี บเสมือนเจดีย์จฬุ ามณ ี ที่ตั้งอยเู่ หนอื เขาพระสเุ มรุ
ตามความเชื่อในไตรภมู ิพทุ ธศาสนาที่วา่ คือแกนกลางจักรวาล
ซึ่งถกู ล้อมรอบด้วยสัตตบรพิ ั นธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ ง 7 ชั้ น
พระเจดีย์องค์น้ ยี ั งถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนกิ ุลอังวะ
โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็อนสุ รณ์สถานแหง่ ความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม
ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์
แม้จะไมใ่ ชห่ นิ ออ่ นเหมือนทัชมาฮาล แตก่ ็ได้รับสมญานามวา่ ทัชมาฮาลแหง่ ลมุ่ อิรวดี
ช่วงบ่าย
ชมทัศนยี ภาพอันสวยงามจาก สะพานไม้ อูเบ็ง หรอื ที่คนพมา่ เรยี กวา่ อูเปง
ซึ่งเป็นชื่อข้าราชการผ้ ใู หญ่ ผ้ สู ร้างสะพานนี้ข้ ึนเมือปี พศ. 2394
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน เพื่อเชื่อมไปสวู่ ั ดเจ๊าตอคยี ซึ่งอยทู่ างทิศตะวันออก
โดยรื้อไมม้สักมาจากพระราชวังเก่ากรงุ อังวะและอาคารเก่าแถวเมืองสกาย
โดยใช้ไม้สักทั้ งสิ้นจำนวน 1,568 ต้น มีความยาว 1.2 กิโลเมตร
นับเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

อาหาร

ไมใ่ ชเ่ ฉพาะความยาวของสะพานเทา่ นั้ น แตเ่ ป็นความงดงามของเส้นสายของสะพาน
และพื้นที่วา่ งของท้องฟ้ า คือความงามที่ชวนให้หลงใหล พร้อมสายลมคอยลูบไล้
บางคนลอ่ งเรอื ให้ชีวิตเรีย่ ผิวน้ำ หลายคนเดินปลอ่ ยอารมณ์ให้ได้พัก
เมื่อยนักก็จะมีที่นัง่ เป็นระยะ
ชว่ งเวลาที่นา่ มาชมควรเป็นชว่ งเย็นตอนพระอาทิตย์จะลาลับขอบน้ำ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเช้า
ภัตตาคาร

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - มิงกุน - อมรปุระ - สะพานอเู่ ป็ง
ที่พัก

Shwe Pyi Thar Hotel หรอื เทียบเทา่

วันที่ 6

มัณฑะเลย์ - นมัสการพระมหามัยมุนี - กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9820923,96.0806374,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb6
c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.112859!2d22.0046472?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เช้าตรนู่ มัสการ พระมหามัยมุนี กอ่ นที่จะกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
ช่วงบ่าย
นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรยี มตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00.00 บินลัดฟ้ ากลับสกู่ รงุ เทพฯ โดยสายการบิน ..... เที่ยวบินที่ ......
00.00 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เช้าตรู่ 04:00 น. นมัสการ พระมหามั ยมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด 1 ใน 5
แหง่ ของพมา่ ถือเป็นต้นแบบพระพทุ ธรปู ทองคำขนาดใหญท่ รงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ที่ได้รับการ
ขนานนามวา่ พระพทุ ธรปู ทองคำเนื้อนมิ่

อาหาร
ที่พัก

อิสระช้อปป้ ิงตามอัธยาศัย จนได้เวลาตามนัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน ...เดินทางกลับกรงุ เทพฯ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม
ค่าที่พักจำนวน 5 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ
คา่ รถปรับอากาศบรกิ ารตลอดการเดินทาง
คา่ ลอ่ งเรอื ที่ทะเลสาบอินเล
คา่ รถม้าเมืองพกุ าม
คา่ ไกด์นำเที่ยวภาษาไทย
ค่าธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่
คา่ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท, คา่ รักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป–กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอื รายการที่ระบุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/myanmar/785

