 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 ต.ค. 2018 14:53

ทัวร์พมา่ ยา่ งก้ งุ พกุ าม ยา่ งก้ งุ 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2
คน Premium Tour (บินยา่ งก้ งุ -กลับยา่ งก้ งุ )



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วระหวา่ งประเทศ แตร่ วมคา่ ตั ๋ วบินภายในแล้ว
นมั สการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
เจ๊าทัตจี หรอื พระนอนตาหวาน

เจดีย์กาบาเอ
พระเจดีย์โบตะตอง
วัดอนันดา
เพื่อความโชคดี ขอพร
จากเทพทันใจ
เทพกระซิบ
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

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

27,300.23,900.22,300.21,400.6,900.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ยา่ งก้ งุ – พระเขี้ยวแก้ว – เจ๊าทัตจี – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ยา่ งก้ งุ – พระเขี้ยวแก้ว – เจ๊าทัตจี – เจดีย์ชเวดากอง
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Shwedagon+Pagoda,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.8346178,96.160988,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949
e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c1eb5
e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00 คณะพร้อมกันที่ ทา่ อากาศยานสวุ รรณภมู ิ อาคารผ้ โู ดยสาร ขาออก ชั้ น 4
เคาน์เตอร์ สายการบิน........ ลูกค้าเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระด้วยตนเอง
00.00 เหนิ ฟ้ าสู่ เมืองยา่ งก้ งุ โดยสายการบิน .......เที่ยวบินที่ .......
00.00 เดินทางถึง สนามบินยา่ งก้ งุ ประเทศเมียนมาร์ ไกด์รอต้อนรับ
และนำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ พระนอนเจ้าทัตจี
ช่วงบ่าย
เดินทางไหว้พระ และชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดพระเขี้ยวแก้วจฬุ ามณ ี เทพทันใจ
หรอื โบโบยี ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทางไปนมัสการ พระนอนเจ้าทั ตจี
หรอื พระตาหวาน ที่เรยี กวา่ พระตาหวานเนือ่ งจากทางวัดได้ให้ระบายสีองค์พระใหมต่ ล
อดเวลาโดยเฉพาะที่พระพักตร์ ทาสีขาวแต้มสีแดง และระบายสีฟ้าที่เปลือกพระเนตร
ทำให้มีพระเนตรสวยงาม พระนอนองค์ปัจจบุ ั นสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450
แทนองค์เดิมที่สร้างโดย เซอร์ โป ทาร์ เมื่อ พ.ศ. 2450 ซึ่งชำรดุ เสียหายมาก
ประชาชนจึงเรีย่ รายเงินสร้างองค์ใหมข่ ้ ึนมาแทน
ช่วงบ่าย
ชม วั ดชเวดอว์เมียต หรอื วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณ ี
เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วศักด์ สิ ิทธ์ ทิ ี่อัญเชิญมาจากประเทศจีน
เป็นองค์เดียวกับที่เคยอัญเชิญมายังพุทธมณฑล ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545
นมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ มีความสูงประมาณ 40 เมตร
สีเหลืองทองอรา่ มนี้มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่ๆตปสุ สะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ

8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000.- นายมาเฝ้ ารักษาไว้
วันที่ 1 ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนสุ รณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุประดิษฐานไว้ 1
กรงุ เทพฯ – ยา่ เสงก้ น้ งุ –ก่อพระเขี
ชเวดากอง
้ ยวแก้ว – เจ๊าทัตุทจ่เี ีหล– ือเจดไปยียั ์งเจด
ีย์ชเวดากอง ตะทาว แปลว่า 1,000
นที่จะนำพระเกษาธาต
โบตะทาวก็หมายถึง ทหาร 1,000 นาย
ที่ห้ ามพลาดค ือ พระเกษาธาตุแหง่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ใน
ห้องที่ออกแบบให้เข้าชมครั้ งละไมก่ ี่คน
และต้องตกตลึงกับความงดงามของฝาผนังห้องซึ่งกรดุ ้ วยทองคำอรา่ มระยิบระยับ
สักการะ เทพทั นใจ หรอื นั ตโบโบยี เพื่อให้สมปรารถนาอยา่ งทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว
นี้ยังมี นัตโบโบยี ที่ทั้งชาวไทยและชาวพม่าตั้ งใจมาใหว้อธษิ ฐานขิอพรให้สมหวังทันใจ
นำทา่ นสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ
ห้ามคนอื่นได้ยิน
นั ตค ืออะไร นัต Nat คอื เจ้าทีเ่ จ้าทางหรอื เจ้าพอ่ เจ้าแม่
ชาวพมา่ นับถือนัตเป็นที่พึ่งทางใจมานานแล้ว สมัยที่พระเจ้าอนริ ทุ ธ์
หรอื พระเจ้าอโนรธาทรงนพพทุ ธศาสนาเถรวาทเข้ามาท
พระองค์ได้พยายามให้ประชาชนเลิกนับถือนัต แตก่ ็ไมส่ ำเรจ็
สดุ ท้ายต้องใช้วิธจี ั ดระเบียนนัต โดยทรงแตง่ ตั้ งให้พระอินทร์เปน็ นัตที่ 37
และให้ถือเป็นกษัตรยิ ์ แหง่ นัต พร้อมทั้ งตั้ งศาลหลวงขึ้นที่เขาโปปา
หรอื ที่เรยี กว่ามหาคีรนี ั ต
นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา่ พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคเู่ มือง
ียนมาร์
ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาซึ่งมีทั้งผ้ คนชาวเม
ู
และชาวตา่ งชาติมานมัสการอยา่ งไมข่ าดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพทุ ธ
สัมผัสความนา่ ทึ่งใน ความเชื่อ
ความศรัทธาตอ่ พทุ ธศาสนาและความรักที่มีตอ่ มหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พา
ทา่ น เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์
ชมศิลปะที่ปราณตี งดงามของสถูปที่เรยี งราย ระฆังเก่าแก่ และพระพุทธรปู
ชเวดากองเป็นหนึง่ ในศาสนสถานที่งดงามมากที่สุดแหง่ หนึง่ ของโลกในช่วงตอน
เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน
เปรยี บเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ยา่ งก้ งุ – พระเขี้ยวแก้ว – เจ๊าทัตจี – เจดีย์ชเวดากอง
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Vintage Luxury Yacht Hotel 4* Deluxe Room

วันที่ 2
ยา่ งก้ งุ - พกุ าม ( Morning Flight )
แผนที่

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

การเดินทาง ช่วงเช้า
00 :00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางสู่สนามบินพุกาม
00:00 เหนิ ฟ้ าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่...
00:00 เดินทางถึงพุกาม เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดติโลมินโล วัดอนันดา
วัดชเวกุจี
ฃ่วงบ่าย
หลังอิ่มอรอ่ ยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ เชน่ วัดมนหู ะ
และวัดนันพญา วัดกุบยางจี วัดชเวสันดอว์
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เม อื งพุกาม เมืองแหง่ ประวัติศาสตร์ ปฐมบทแหง่ ชนชาวพมา่
อารยะธรรมเกา่ แกท่ ี่สุดแหง่ นึงในคาบสมุทรอินโดจีนที่ เมืองพุกามดินแดนแหง่ 4,000
เจดีย์ วันนี้นำทา่ นสำรวจโบราณสถานที่นา่ ตื่นตาแหง่ หนึง่ ของเอเชีย เยี่ยมชม

และนมัสการศาสนสถานที่มีความสำคัญต่าง ๆ ของพุกามพร้อมเล่าถึงประวัติ
วันที่ 2 และความสำคัญที่นา่ สนใจของ แต่ละสถานที่หนึง่ ในห้าบูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์
ยา่ งก้ งุ - พุกาม เจด
( Morning
Flight้ างโดยพระเจ
)
ีย์ชเวสิกองสร
้ าอโนรธา
และภายหลังแล้วเสรจ็ ในสมัยพระเจ้าจันสิตธาในครสิ ต์ศตวรรษที 11
ชม วั ดติโลมินโล แปลวา่ เศวตฉัตรโน้มลง แตบ่ างตำนานกลา่ ววา่ มาจากคำวา่
ติโลกมังคละ หมายถึงอวยชัยให้พรทั้ งสามโลก ตามตำนานเลา่ วา่ พระเจ้าติโลมินโล
หรอื พระเจ้าเขยะเถนขะนะดวงมยา เป็นกษัตรยิ ์ ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พกุ าม
ครองราชย์ระหวา่ ง พ.ศ. 1754 - 1777 เป็นผ้ สู ร้างวิหารแหง่ นี้ และอธบิ ายคำวา่
ติโลมินโล ที่แปลวา่ ฉัตรโน้มลงให้ เหตกุ ารณ์เกิดขึ้นที่พระราชบิดาของพระองค์คือ
พระเจ้านรปติสิทธ ู ต้องการแต่งตั้ งโอรสหนึง่ ในห้าของพระองค์เป็นรัชทายาท
ทั้ งหมดถูกอัญเชิญมายืนเรยี งกัน
จากนั้ นพระราชบิดาได้เส่ยี งทายนำเศวตฉัตรมาตั้ งแล้วอธษิ ฐานว่า
ถ้าเศวตฉัตรโน้มลงให้ใครผ้ นู ั้ นจะได้รับแตง่ ตั้ งเป็นรัชทายาท
ผลการเสี่ยงทายปรากฏวา่ เศวตฉัตร โน้มเอียวไปที่พระเจ้าติโลมินโล
ผ้ เู ป็นโอรสองค์สุดท้อง พระองค์จึงได้รับแตง่ ตั้ งให้เป็นรัชทายาท
และได้รับพระนามใหมว่ า่ ติโลมินโล ตอ่ มาเมื่อได้ข้ ึนครองราชย์
จึงทรงสร้างวัดแหง่ นี้บนสถานที่ทำการเสี่ยงทายเศวตฉัตร
ชม วั ดอนั นดา สถานที่ห้ามพลาดเพชรเม็ดงามแหง่ สถาปัตย์พกุ าม เจดีย์วิหารอนันท
หรอื ที่เรยี กกันว่าวิหารอนันดา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1091 ตามพงศาวดารเล่าว่า
มีพระสงฆ์ชาวอินเดีย 8 รปู เนิ ทางมายังพุกามและได้กราบทูลพระเจ้ากยันสิตถาว่า
เคยปฎิบัติธรรมอยู่ท่วี ั ดถ้ำ ถ้ำนันทมูล ในเทือกเขาหมิ าลัย
พร้อมทั้ งบันดาลนมิ ิตให้พระองค์เหน็ วัดถ้ำแหง่ นั้ นซึ่งเป็นที่สถิตขอเหลา่ พระอรหันต์และ
พระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อนั้ นพระเจ้ากยันสิตถาก็ทรงปิติสุจขยิ่งนัก จึงโปรดเกล้า
ให้สร้างเจดีย์วิหารอนันทขึ้น
ซึ่งงดงามมหัสจรรย์จนพระองค์ถึงรับสั่งให้ประหารชีวิตชา่ งฝีมือทั้ งหมด
เพราะเกรงวา่ จะมีการสร้างซ้ำ
ช่วงบ่าย
ชม วั ดมนูห ะ และวั ดนั นพญา วัดที่สร้างแบบศิลปะมอญ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนหู ะ
กษัตรยิ ์ มอญผ้ เู ป็นเชลยอยู่ท่พี ุกาม
ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเมื่อครั้ งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนู
หะทรงสร้างวิหารแหง่ นี้เพื่อเป็นการถา่ ยทอดความอึดอัดใจที่มีตอ่ การตกเป็นเชลย
ชม เจดีย์กู่เป้ าจี หรอื วิหารกุพโยกคยี แปลวา่ ถ้ำใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. ที่ 13
โดยคาดวา่ จพะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากวิหารมหาโพธ์ ทิ ี่พทุ ธคยา
ประเทศอินเดีย ประกอบด้วยลายปูนปั้นที่สวยงามด้านนอก

วันที่ 2

ส่นด้านในมีจิตกรรมใฝาผนังงดงามแสดงเรือ่ งชาดกครบทุกเรือ่ ง
และการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco) ที่สวยงามที่สุดในพุกาม...

ยา่ งก้ งุ - พุกาม ( Morning Flight )

แวะชมงานฝีม ือ และอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่ข้ ึนชื่อของเมืองพุกาม
ชมทักษะที่นา่ ทึ่งของชา่ งที่สืบทอดกันมา จากรนุ่ สู่รนุ่ ทา่ นสามารถซื้อของฝาก
และของที่ระลึกขึ้นชื่อจากเมืองพุกามได้ที่นี่

อาหาร

ชม เจดีย์ชเวสันดอว์ คำวา่ ชเวสันดอว์ หมายถึงเส้นพระเกษาทองคำ
ประวัติกลา่ ววา่ พระเจ้าอนริ ทุ ธ์เป็นผ้ สู ร้างเมื่อคราวที่ได้เส้นพระเกษาธาตุ
ของพระพทุ ธเจ้ามาจากเมืองหงสาวดี
เนือ่ งจากได่ส่งกำลังทหารไปช่วยป้ องกันทัพจากเมืองเขมรไมม่ให้มาตีหงสาวดี
เมื่อได้ชัยชนะพระเจ้าแผ่นดินหงสาวดี จึงถวายเส้นพระเกษาธาตุและพระราชธดิ าให้
พระเจ้าอนริ ทุ ธ์จึงทรงสร้างเจดีย์ชเวสันดอว์ เจดีย์ทรงระฆังสมัยพุกามรนุ่ แรก
สำหรับประดิษฐานพระเกษาธาตุ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
Floral Breeze Hotel 4 * Superior Room

วันที่ 3

พกุ าม - ยา่ งก้ งุ - บินภายในชว่ งเยน็
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@19.0265872,94.5573009,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30c194
9e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en

วันที่ 3

พุกาม - ยา่ งก้ งุ - บินภายในชว่ งเยน็
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสสู่ ถานีท่ อ่ งเที่ยวในเมืองพุกาม เชน่ เที่ยวชมหมบู่ ้ านมินนาดู
ชมเจดีย์โลกันันทะ เจดีย์เปตเลคตะวันตก และตะวันออก
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อในเมืองพุกาม เช่นโรงงานแกะสลัก วิหารสุลามณ ี
วิหารธรรมยางยี ก่อนที่ช่วงเย็นเมื่อเวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินพุกาม
เพื่อบินกลับยังย่างก้ งุ
00:00 เหนิ ฟ้ าสเู่ มืองยา่ งก้ งุ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่..
00:00 เดินทางถึงยา่ งก้ งุ เดนิ ทางเข้าเชค็ อนิ ทีพ่ ั ก กอ่ นจะรับประทานอาหารเย็น
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำท่านชมตลาดเช้า เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมืองพุกามยามเช้า
หลังจากนั้ นเดินทางยังหมู่บ้าน Minnanthu Village
เพื่อที่จะได้ชมวิถีชาวบ้านในชนบทของพมา่ อยา่ งแท้จรงิ
ชม เจดีย์โลกะนั นทะ ซึ่งแปลวา่ โลกที่สันติสุข เป็นเจดีย์ที่พระเจ้าอนรื ทุ ธ์
สร้างเมื่อครั้ งพระองค์ได้พระเขี้ยวแก้วมาจากพระเจ้าแผน่ ดินของลังการาวตอนต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 17
ในตำนานยังกลา่ วอีกวา่ เมื่อตอนที่เรอื ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจากลังกามาถึงทา่ ที่ตั้งขอ
งวิหารโลกะนันทะปัจจบุ ั น
พระเจ้าอนริ ทุ ธทรงลุยน้ำที่ลึกถึงคอไปรับพระเขี้ยวแก้วนำเข้ามาที่ฝั่ง
ระหว่างที่ทูลพระเขี้ยวแก้วไว้ท่พี ระเศียรพระองค์ได้อธษิ ฐานว่า ถ้าทรงมีบุญญาธกิ าร
ขอให้พระเขี้ยวแก้วแตกเพ่มิ เป็นหลายองค์
หลังคำอธษิ ฐานพระเขี้ ยวแก้วได้แสดงปาฎิหารยิ ์ กลายเป็นสี่องค์
องค์หนึง่ นำไปประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ชเวซิกอง
องค์หนึง่ ประดิษฐานที่เจดีโลกะนันทะแหง่ นี้ สว่ นีเ่ หลือไมม่ ีรายละเอียดกลา่ วถึง
ชม เจดีย์เปตเลคตะวั นตกและตะวั นออก คำวา่ เปตเลค แปลวา่ ก้อนที่ม้วนกลม
เนือ่ งมาจากเจดีย์ที่เป็นก้อนกลม
เพราะการพังทะลายเหลือเป็นรปู ลักษณ์ดังกลา่ วจึงเป็นที่มาของชื่อ ตามประวัติ
เป็นเจดีย์ที่มีวิหารอยู่รอบฐานของเจดีย์ และเป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดหลังหนึง่ ของพุกาม
สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ที่นม่ี มีความสำคัญอย่างมากเพราะพบ

วันที่ 3

แผ่นดินเผาแบบไม่เคลือบ แสดงชาดกเรือ่ งต่างๆ
ซึ่งบางแผ่นมีความสมบูรณ์มากกว่าแผ่นดินเผาที่เคลือบเสียอีก

พุกาม - ยา่ งก้ งุ - บินภายในชว่ งเยน็

ช่วงบ่าย
ชม หมู่บ้านมินกาบา ชุมชนหัตถกรรม และทำเครือ่ งเขิน
ของพุกาม กลมุ่ ชนเหลา่ นี้ที่มีการผลิตเครือ่ งเขิน
และใช้เครือ่ งเขินในชีวิตประจำวันตอ่ เนือ่ งยาวนาน
รวมถึงมีพัฒนาการด้านเครือ่ งเขินมากกวา่ ประเทศเอเชีย อาคเนย์อื่นๆ
อีกทั้ งยังมีรปู แบบและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสงู
นำชมวิธกี ารทำเครือ่ งเขินทุกขั้ นตอนการผลิต ตั้ งแต่เรมิ่ ต้นการสานไม้ไผ่ข้ ึนรปู
ไปจนถึงขั้ นตอนการลงรักการนำไปอบใต้ดิน 1 สัปดาห์ จากนั้ นเขียนลาย ลงสี
ซึ่งจะต้องลงทีละสี แล้วนำไปอบ กว่าจะได้ครบทุกสีต้องอบกันหลายครั้ ง
ใช้เวลานานมาก … หากเป็นลายที่ประณตี มากๆ ต้องใช้เวลาในการเตรยี ม
การผลิตมากมาย ราคาก็จะสูงตามไปด้วยพมา่ รยี กเครือ่ งเขินวา่ ซิท สี (thit si)
ซึ่งปัจจุบันยังคงผลิตเครือ่ งเขินตามรปู แบบและวิธกี ารอยา่ งโบราณไว้มาก
โยนเถ่ เป็นวิธกี ารที่นยิ มมากที่สดุ ในการผลิตเครือ่ งเขินของพมา่ คือ
วิธขี ดู ผิวหรอื จารให้เป็นลวดลายโดยมีรักดำเป็นพื้นลายที่ขดู ออกเป็นรอ่ งตื้นๆ
จะถกู ถมด้วยยางรักผสมสีตา่ งๆ เชน่ สีชาดออกส้ม หรอื แดง บางครั้ งเป็นสีเขียว
ซึ่งในการทำแต่ละขั้ นตอนนั้ นใช้เวลานาน
ดังนั้ นการที่จะได้เครือ่ งเขินมาแต่ละชิ้นจึงใช้เวลานานเป็นอย่างมาก
เครือ่ งเขินชนดิ นี้มีโครงสร้างเป็นโครงสานลายขัดด้วยเส้นตอกไม้ไผท่ ี่มีการเหลาให้ได้ขนา
ดเล็ก เรยี บบางคล้ายทางมะพร้าวสาน
ขัดกับตอกเส้นบางแบนเป็นรปู แฉกรัศมี จากก้นของภาชนะจนได้รปู ทรงตามความต้องก
าร โดยไมต่ ้ องมีการดามโครงให้แข็ง
มีค นเล่าว่า ..
มีการใช้เส้นขนของหางม้ามาเป็นสว่ นประกอบในการสานขึ้นรปู แทนเส้นตอกจากไม้ไผ่
ทำให้ภาชนะแข็งแรง และสวยงามมากกว่าด้วยค่ะ
.. เครือ่ งเขินที่ทำจากเส้นขนหางม้ามักจะเป็นสิ่งของจำพวกของที่ระลึก
นำไปโชว์และชื่นชมความประณตี ในเชิงช่างฝีมือ
มากกวา่ จะนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันจรงิ ๆด้วยราคามี่คอ่ นข้างจะแพงเอาการอยู่
สินค้ าเครื่องเขินมีของที่นี่ มีหลายลักษณะรปู รา่ ง เชน่ ขันน้ำ ถาด พาน ตลับ กระปุก
กลอ่ งบหุ รี่ ขันโตก บังตา หรอื แม้แตโ่ ต๊ะ หรอื โอง่ น้ำ
แตกตา่ งกันในเรือ่ งราคา แล้วแตค่ วามยากงา่ ย และคณุ ภาพ

วันที่ 3

ชม วิห ารสุลามณี โดยคำว่า สุลา มาจาก สุเล แปลว่าจุล หรอื เล็ก ส่วนมณ ี คือแก้ว
พุกาม - ยา่ งก้ งุ รวมแล
- บินภายในช
แก้วน็ ดวงเล็ก สร้างโดยพระเจ้านรปติสิทธ ู เมื่อ พ.ศ 1706
้ วแปลว่าวงเย
มีเรือ่ งเลา่ วา่ เมื่อทา่ นกำลังเสด็จไปไหว้พระเจดีย์ที่บนเขาตูรนิ ตวง
ทา่ นเหน็ ลำแสงสะท้อนขึ้นมาจากพื้นดินตรงที่ตั้งของวัดจึงให้ทหารค้นมาของลำแสงพบว่
ามาจากทับทิม อัญมณเี ม็ดเล็กๆพระองค์เหน็ เป็นอัศจรรย์วา่ เป็นสถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ ิ
มีเทวดาดลใจให้ทา่ นมองเหน็ ลำแสงนี้จึงให้สร้างวิหารบนตำแหนง่ ที่พบทับทิมแหง่ นี้
แตใ่ นทางวิชาการสันนษิ ฐานวา่ ชื่อวิหารนา่ จะสอดคล้องกับคำวา่ จฬุ ามณเี จดีย์
ซึ่งเป็นเจดีย์ที่อยยู่ นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เป็นที่อันศักด์ ิสิทธ์ ทิ ี่พระอินทร์ได้นเส้นพระเกษาของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้
และนำพระเขี้ยวแก้วที่เหลือจากการแบ่ง ซึ่งโทณพราหมณ์ แอบเสียบไว้ท่มี วยผม
พระอินทร์เหาะมาหยิบแล้วนำขึ้นมาบรรจุไว้ท่จี ุฬามณเี ช่นเดียวกัน
เดินทางตอ่ ชม วิห ารธรรมยางยี ซึ่งแปลวา่ ธรรมอันยิ่งใหญ่
เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญท่ ี่สุดในพุกาม แตส่ ร้างยังไมเ่ สรจ็ เรยี บร้อย
ตัววิหารมีผังเป็นรปู สีเหลี่ยมจตุรัส คล้ายวิหารอนันทเจดีย์ มีประตูทางเข้าออกทั้ งสี่ทิศ
ทำให้ตัดกันคล้ายไม้กางเขนแบบกรกี
ตัวอาคารมีชั้นเดียวแตท่ ำหลังคาโค้งซ้อนกันหลายชั้ น
ตรงทางเดินที่เชื่อมตอ่ มีรอ่ งรอยการกอ่ อิฐปดิ ปากประตทู ั้ งสี่ทิศไว้
อาจทำในสมัยก่อสร้างวิหารหรอื อาจจะทำภายหลัง
สวนการประดับรวกลายพบเพียงเล็กน้อย นา่ จะยังเพ่งิ เรม่ิ ต้นงานแต่เลิกทำไปก่อน

อาหาร

ได้เวลาสมควร นำเดินทางสู่สนามบินเมืองพุกาม เพื่อเดินทางไปยังกรงุ ยา่ งก้ งุ
....เดินทางถึงกรงุ ยา่ งก้ งุ เข้าเช็คอินที่พักกอ่ นที่จะรับประทานอาหารเย็น
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Vintage Luxury Yacht Hotel 4* Deluxe Room

วันที่ 4

ยา่ งก้ งุ - ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์ - กรงุ เทพฯ
แผนท่ี

https://www.google.co.th/maps/dir/Chinatown+City+Mart,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.817881,96.1467099,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1eb7
88c87d841:0xcab86139f36e2c2c!2m2!1d96.1451072!2d16.7749541!1m5!1m1!1s0x30c194
9e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ การทอ่ งเที่ยว ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์
ชมอาคารเกา่ แกข่ องกรงุ ยา่ งก้ งุ สร้างในสมัยเป็นอาณานคิ มของอังกฤษ เชน่
ที่ทำการไปรษณยี ์ หอนาฬกิ าอาคารแดง โบสถ์เซนต์แมรี่ ศาลาวา่ การกรงุ ยา่ งก้ งุ
ช่วงบ่าย
หลังอาหารใหว้พระที่เจดีย์สุเล วัดเจ้าต่อจี ปางชางเผือก ช้อปที่ตลาดโบโจ๊ก
จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน มิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00.00 เหนิ ฟ้ าสู่ กรงุ เทพฯ โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่ .......
00.00 เดินทางถึงสนามบินสวุ รรณภูมิโดยสวัดิภาพ

วันที่ 4

ยา่ งก้ งุ - ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์ - กรงุ เทพฯ
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ซิต้ ีทัวร์ในย่างก้ ุง ยังมีอาคารยุคโคโลเนยี ลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ ที่สวยงามส่วนให
ญไ่ ด้รับการบูรณะ ตกแตง่ ปรับปรงุ ใหม่ และถูกใช้ตา่ งไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารที่อยอู่ าศัยเกา่ แกห่ ลายแหง่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิ ย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยคุ โคโลเนยี ลเชน่
City Hall,Maharbandoola ในสมัยที่อังกฤษปกครองพมา่ ครองพมา่
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมตา่ งๆจึงแพรห่ ลายเข้ามาในพมา่
โดยเฉพาะย่างก้ งุ
เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ ชม
China Town ยา่ นไชนา่ ทาวน์ ให้ทา่ นได้เดินยา่ นนี้มีของกินไปเพียบ ไมว่ า่ จะเป็นขนม
เม็ดมะมว่ งหมิ พานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรยี น เยอะไปหมดเลยคะ หลายทา่ นมีความร้ สู ึกวา่
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพมา่ เชื้อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา
อาหารการกินก็เยอะ คนพลกุ พลา่ น
ทำงานกันขวักไขว้กันจรงิ ๆ ถ้าใครตั้ งใจมาซื้อของฝากกลับไทย
นอกจากตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชนา่ ทาวน์
ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปป้ ิง
สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสี วยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก
ราคาตั ๋ วรถไฟถูกมากจนตกใจ หากมีเวลามากพออาจให้ทา่ นลองนัง่ รถแบบ circular
train นัง่ รอบเมืองยา่ งก้ งุ ดูวิถีชีวิตคนพมา่ เหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย
ดูเพลินๆ เพราะคนพมา่ นา่ รักและเป็นกันเอง
ช่วงบ่าย
เจดีย์สุเล ตามตำนานเลา่ วา่ เมื่อผสุ สะและภัีลิกะ สองพี่น้องได้เส้นพระเกศาธาตมุ า
ก่อนที่จะเลือกที่ตั้งสร้างพระเจดีย์ชเวดากองเพื่อประดิษฐานพระเกษาธาตุ เทวด กษัตรยิ ์
และบุคคลสำคัญได้มาประชุมตรงเจดีย์สุเลโดยวางพระเกษาธาตุไว้ชั่วคราว
ก่อนที่จะย้ายไปประดิษฐานที่พระธาตุชเวดากอง
หลังจากนั้ นจึงได้สร้างเจดีสุเลตรงสถานที่ประชุมกันในครั้ งนั้ น
เที่ยวชมและจับจา่ ยที่ ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ

สร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้ งเมียนมาร์ยัง คงอยู่ภายใต้อาณานคิ มอังกฤษ
วันที่ 4 ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก อาทิ งานไม้ งาช้างแกะสลัก
ยา่ งก้ งุ - ยา่ งก้ งุ พระพ
ซิต้ ที ั วุทร์ธร- กร
ปู ไมงุ ้ เทพฯ
หอมแกะสลักแป้ งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครือ่ งเงินและอื่นๆ
อีกมากมาย ตลาดสก๊อตปิด ทำการทุกวันจันทร์
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารในโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ
คา่ อาหาร
ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
คา่ มัคคเุ ทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
คา่ รถม้าที่พุกาม
คา่ ประกันภัยอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
น้ำดื่ม
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนอื จากรายการ
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ และ คา่ ภาษสี นามบิน ไทย พมา่
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหต:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ใิ นการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณที ำการจองเข้ามา
แตไ่ มไ่ ด้ชำระคา่ มัดจำตามวันเวลาที่บรษิ ั ทฯกำหนดให้ต้องชำระ
เนือ่ งจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของทา่ นอื่น
กรณที ี่บรษิ ั ทฯ ได้ทำการ ออกตั ๋ วกับสายการบินเรยี บร้อยแล้ว

บรษิ ั ทฯจะไม่ดำเนนิ การคืนเงินค่าตั ๋ วเครือ่ งบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณใี ดก็ตาม
เนือ่ งจากเป็นระบบการออกแบบหมคู่ ณะบรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ใิ นการพิจราณา การคืนเงินในกรณ ี
เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ท่เี หมาะสม

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/myanmar/786

