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ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเล มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัวPremium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวระหว่างประเทศ แต่รวมค่าต๋ัวบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
นมัสการ พระมหามุน ี
เจดีย์ชเวซิกอง

ตื่นตาและใหว้พระท่ี



เจ๊าทัตจี หรอืพระนอนตาหวาน 
เจดีย์กาบาเอ 
พระเจดีย์โบตะตอง
วัดอนันดา 
พระราชวังมัณฑะเลย์ 

เยี่ยมชม

MANDALAY HILL
สะพานอูเบ็ง 
ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี 

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดสก๊อตหรอืตลาดโบโจ 
แหล่งช้อปป้ิงมัณฑะเลย์

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน 

เดินทาง  2  คน 29,500.-

เดินทาง  4  คน 25,850.-

เดินทาง  6  คน 23,900.-

เดินทาง  8  คน 23,200.-

 รายละเอียด
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แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Shwedagon+Pagoda,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.833315,96.1384413,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1eb5
e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308!1m5!1m1!1s0x30c1949e
223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง ช่วงเช้า    
00:00   คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสาร ขาออก ช้ัน 4
เคาน์เตอร์ สายการบิน.............. ลูกค้าเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระด้วยตนเอง

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

00.00  เดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ ง ประเทศเมียนมาร์ มัคคุเทศรอต้อนรับ
และนำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดพระนอนตาหวานเจ้าทัตจี 

ช่วงบ่าย
เดินทางไหว้พระ และชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดชเวตอว์เมียต  เทพทันใจ หรอื
โบโบยี  ตลาดสก๊อตหรอืตลาดโบโจ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า     
ชมพระพุทธรปูปางมารวิชัยขนาดใหญ่ท่ี วัดงาทัตจี ทรงเครือ่งด้วยโลหะ
เครือ่งประกอบเป็นไม้ แกะสลัก จำลองแบบจากศิลปะมัณฑะเลย์ 

เดินทางต่อและไปนมัสการ
พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัตยี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรอืพระตาหวาน
ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของเมียนมาร์

ช่วงบ่าย     
ชม วัดพระเข้ียวแก้วจุฬามณี หรอืชเวดอว์เมียต
วัดท่ีสสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วศักดิ์ สิทธ ิ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีน
เป็นองค์เดียวท่ีเคยอัญเชิญมายังพุทธมณฑล ประเทศไทย เม่ือปี พศ, 2545 
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ชม เจดีย์สุเล  สร้างข้ึนมาแต่โบราณ ก่อนเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ยทอง 8 เหลี่ยม สูง
48 เมตร เม่ือคร้ังอังกฤษวางแผงเมืองย่างกุ้ ง ก็กำหนดให้เจดีย์สุเลเป็นศูนย์กลาง
มีถนนสายหลักแยกออกไป 4 ทิศ คล้ายอนเุสาวรย์ีชัยสมรภูมิ
ไม่ว่าจะมาจากทางทิศใหนก็จะเหน็เจดีย์สุเลต้ังตระหง่าน 
ซึ่งยรเิวณนี้ เป็นท่ีประชาชนและพระสงฆ์ มักจะมารวมตัวประท้วงรัฐบาล

นมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์อายุกว่าสองพันปี เป็นท่ีท่ีตปุสสะ
และภัลลิกะ นำพระเกษา 8 เส้นมาข้ึนฝั่ง และพระเจ้าโอกาละปะ กษัตรย์ิของชาวมอญ
ทรงส่งทหาร 1,000 นาย มาเฝ้ารักษาไว้  ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาว ข้ึนเป็นอนสุรณ์
พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้นก่อนท่ีจะนำพระเกศาธาตุท่ีเหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง

ตะทาว แปลว่า 1.000. และโบตะทาว ก็หมายถึง ทหาร 1,000. นาย
คร้ังเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ระเบิดถูกท้ิงลงมาทำลายองค์เจดีย์จนได้รับความเสียหาย
และต่อมาได้รับการบูรณะเสรจ็สิ้ นเม่ือ ปีคส 1953
เจดีย์ทองได้งามเหลืองอรา่มอีกคร้ังหนึง่ด้วยความสูง 40 เมตร  ท่ีห้ามพลาดคือ
พระเกษาธาตุแหง่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องท่ีออกแบบให้เข้าชมคร้ัง
ละไม่กี่คน
หลายๆคนคงต้องตื่นตลึงกับความวิจิตรงดงามของผนังห้องท่ีกรดุ้วยทองคำอรา่มระยิบร
ะยับ

สักการะ เทพทันใจ หรอื โบโบยี  แต่เดิมเป็นศิลาแลงสลักเป็นรปูนัต (เทวดา)
ท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์  ประจำวักโบตาทาวน์ นัตตนนี้ ถูกค้นพบพร้อมกับพระบรมสารรีกิธาตุ
โดยเชื่อว่าเป็นผู้ ปกปักษ์รักษาพระบรมสารรีกิธาตุ
ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าถ้าไปใหว้อธษิฐานขอสิ่งใดมักจะสำเรจ็ตามความปรารถนาอย่างรวย
ดเรว็ อันเป็นท่ีมาของ เทพทันใจ

นำท่านสักการะ เทพกระซิบ หรอืเมียะนางนเว
ณปูเคารพท่ีชาวพม่าเล่าว่านางเป็นดวงวิญญาณ(ไมาใช่นัต) ท่ีเคยเป็นมรษุย์มีทรัพย์สิน
แก้วแหวนเงินทองมากมาย เม่ือตายไปยังหว่งทรัพย์สินจึงไม่ได้ไปผุกไปเกิด
กลายเป็นวิญญาณท่ียังวนเวียนดูแลทรัพย์สินอยู่
ชาวพม่าจึงนยิมไปไหว้เพื่อขอให้มีทรัพย์สินเงินทองบ้าง วิธไีหว้ก็คือ ต้องนำอาหาร ผลไม้
เครือ่งดื่ม ไปถวายแล้วกระซิบท่ีข้างหนูางเพื่อขอสิ่งท่ีต้องการ
ชาวไทยเรยีกว่าเทพกระซิบ (ข้างห)ู

เท่ียวชมและจับจ่ายท่ี ตลาดสก๊อตหรอืตลาดโบโจ สร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเม่ือคร้ังเมีย
นมาร์ยัง คงอยู่ภายใต้อาณานคิมอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้ อหาของท่ีระลึกในราคาถูก
อาทิ งานไม้ งาช้างแกะสลัก พระพุทธรปูไม้หอมแกะสลักแป้งทานาคา ผ้าปักพื้ นเมือง
เครือ่งเงินและอื่นๆ อีกมากมาย ตลาดสก๊อตปิด ทำการทุกวันจันทร์

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง - พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัต - เจดีย์ชเวดากอง 



นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
ต้ังอยู่บนเนนิเขาซึ่งมีท้ังผู้ คนชาวเมียนมาร์
และชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะย่ิงในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ
สัมผัสความนา่ท่ึงใน ความเชื่อ
ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาและความรักท่ีมีต่อมหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พา
ท่าน เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์
ชมศิลปะท่ีปราณตีงดงามของสถูปท่ีเรยีงราย ระฆังเก่าแก่ และพระพุทธรปู
ชเวดากองเป็นหนึง่ในศาสนสถานท่ีงดงามมากท่ีสุดแหง่หนึง่ของโลกในช่วงตอน
เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน
เปรยีบเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์

อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Deluxe Room
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วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - อนิเล

การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เมืองถึงสนามบินเฮโฮ ไกดื
พร้อมนำชมสถานท่่ีองเท่ียว นัง่สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe
Temple  แล้วลงเรอืหางยาวสู่ทะเลสาบอินเล

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden   วัดง๊ะเพจวง
Nga Phe Chaung  หรอื วัดแมวกระโดด  ก่อนจะเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า     
นำท่านนัง่ สามล้อพม่า หรอืภาษาพม่าเรยีกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan
Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน
มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้ อชาติ

http://www.vintageluxuryhotel.com/


และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว

ระหว่างทางชม วัด Shwe Yan Phe Temple  สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มีอายุราว 115
ปี ก่อนนี้ ปิดทองท้ังหลัง กาลเวลาก็ทำให้หลุดไปแต่ก็ยังเหลือพอให้เหน็บ้างบางส่วน
มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ท้ังบานประตูและบนหลังคา
วัดแหง่นี้ เป็นสถานท่ีศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบน้ัน

ชมและไหว้พระท่ี วัดผ่องต่ออู Phaung Daw Oo Pagoda
ต้ังอยู่ในเขตทะเลสาบอินเล เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอินคา
ตำนานเล่าว่าพระเจ้าอลองสิตถุแหง่พุกามโปรดให้สร้างพระบัวเข็มท้ังห้าท่ีไม่มีหน้า
ไม่มีตา ไม่มีจมูก ด้วยไม้มหาโพธ ิ์และไม้ตะระตันซึ่งได้มาจากชีปะขาว
แล้วอัญเชิญมาท่ีทะเลสาบอินเล จากน้ันก็ให้สร้างวัดผ่องต่ออูข้ึนเพื่อประดิษฐาน
องค์พระถูกปิดทองด้วยศรัทธามาช้านานจนกลายเป็นก้อนกลม

ในทุกๆปีเม่ือถึงวันแรม 8 ค่ำ หลังออกพรรษา ชาวอินคาจะจัดงานอย่างย่ิงใหญ่
โดยอันเชิญพระบัวเข็มท้ังห้า ข้ึนเรอืการาเวกไปโปรดสัตว์เป็นเวลาเกือบ 20 วัน
ท่ัวทะเลสาบอินเลพร้อมขบวนเรอืนับร้อย และมีการแข่งขันขาพายเรอื
ด้วยชุดโบราณงดงามตื่นตาของวันสุดท้าย

ช่วงบ่าย  
ชม Floating Garden   ลักษณะโดเด่น
ของทะเลสาบอินเลคือการปลูกพืชบนเกาะลอยน้ำ
เนือ่งจากรอบๆทะเลสาบอินเลไม่มีพื้ นท่ีเพียงพอท่ีให้ทำการเพาะปลูก
ชาวอินคาจึงคิดสร้างพื้ นท่ีเพาะปลูกเองเพื่อเอาชนะธรรมชาติ
โดยการนำวัชพืชท่ีข้ึนในน้ำมาตากแห้งแล้วมัดกันเป็นแพ
หลังจากน้ันงมเอาดินโคลนท่ีอยู่ใต้น้น้ำข้ึนมาวางบนแพวัชพืชเหล่าน้ัน
เม่ือได้ปรมิาณดินเหมาะสมแล้วจึงผูกมัดแพไว้ไม่ให้ลอยไปมาแล้วใช้พื้ นท่ีนี้ เพาะปลูกพืช
ส่วนใหญ่เป็นผักท่ีใช้บรโิภคและนำไปขายในเมือง
ซึ่งวิธนี ี้ ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีนา่ท่ึงมาก

ท่ีไม่พลาดเยี่ยมชม คือการแวะเย่ียมชมบ้านทอผ้าแหง่อินเล
และผ้าใยบัวซึ่งผลิตจากก้านบัวหลวงนยิมใช้ถวายพระพุทธรปูเป็นพุทธบูชา
โดยผู้ ทอต้องสมาทานศิล 5  และต่อยังบ้านทำเครือ่งเงินบ้านช่างเหล็ก
บ้านทำบุหรี้ ขี้ โยท่ีข้ึนชื่อไปท่ัวพม่า  บ้านทำรม่กระดาษสา บ้านทำเครือ่งเขิน 

ชม  วัดง๊ะเพจวง Nga Phe Chaung  หรอื วัดแมวกระโดด 
ท่ีเรยีกวัดแมวกระโดดเพราะพระภิกษท่ีุวัดเลี้ ยงแมวไว้จำนวนมาก
และฝึกให้กระโดลอดบ่วงแลกกับการให้อาหาร ความสำคัญของวัดนี้

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - อนิเล



เป็นวัดท่ีมีเจ้าอาวาสคอยสอนพระไตรปิฎกให้ชาวอินคาในทะเลสาบอินคา
จึงเป็นพระภิกษท่ีุชาวอินคาเคารพนับถือมาก 

วัดง๊ะเพจวง สร้างข้ึนเม่ือปี พศ 1205 ด้วยเสาไม่สัก 654
ต้นในสมัยท่ีอังกฤษมาล่าอาณานคิม  เจ้าฟ้าแหง่เมืองยองชเว
ได้นำพระพุทธรปูและศิลปล้ำค่ามาซ่อนไว้ในทะเลสาบอินเลเพื่อให้รอดพ้นจากอังกฤษ
วัตถุดังกล่าวได้แก่ บุษบกไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก 66 หลัง
พระพุทธรปูสำคัญแบบพม่าและไทใหญ่หลายสิบองค์
รวมท้ังพระสมปรารถนาทรงเครือ่งกษัตรย์ืบนธรรมาสน์ทองอรา่มงามวิจิตรและพระราช
บัลลังก์ของพระเจ้ามินดง

เวลาสมควรนำเดินทางสู่ท่ีพัก ก่อนรับทานอาหารเย็น
อาหาร มื้ อเช้า

ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
Royal Palace Restaurant (Inle) Chinese Set Mneu (B) or similar

มื้ อเย็น          
Amata Garden Resort (Inle) Chinese Set Menu B or similar

ท่ีพัก http://www.amatainleresort.com    ห้อง Superior
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แผนท่ี 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

https://www.amatainleresort.com/
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!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า 
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางสู่มัณฑะเลย์
เม่ือเดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำเดินทางต่อยังเมืองอมรปุระ  สู่สถานท่ีท่องเท่ียวเช่น
วัดมหากันดายง สะพานไม้อู่เบ็ง

ช่วงบ่าย
หลังชมความงามของสะพานอู่เบ็งแล้ว นำเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
นำชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในเมือง เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอ จอง
วัดกุโสดอ  ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
วัดมหากันดายง Mahagandayon monastery  เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่า
มีพระภิกษสุามเณรศึกษาเล่าเรยีนกว่า 1,200 รปู พระท่ีนีฉั่นวันละ
หนึง่ม้ือด้วยวัตรปฎิบัติท่ีงดงามจึงเกิดเสียงรำ่ลือและแรงศรัทธาขยายไปท่ัว 
โดยเวลาประมาณ 10.30 น.
ของทุกๆวันพุทธบรษัิทจะนำภัตตาคารมาถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรนับพันรปูท่ีมาเข้
าแถวบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมสมกับเป็นผู้ ทรงศิล 

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

ไม่ใช่เฉพาะความยาวของสะพานเท่าน้ัน  แต่เป็นความงดงามของเส้นสายของสะพาน
และพื้ นท่ีว่างของท้องฟ้า คือความงามท่ีชวนให้หลงใหล พร้อมสายลมคอยลูบไล้
บางคนล่องเรอืให้ชีวิตเรีย่ผิวน้ำ หลายคนเดินปล่อยอารมณ์ให้ได้พัก
เม่ือยนักก็จะมีท่ีนัง่เป็นระยะ
ช่วงเวลาท่ีนา่มาชมควรเป็นช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์จะลาลัขอบน้ำ

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ราชธานสีุดท้าย คำว่า มัณฑะเลย์
แปลว่า กองมณี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากย่างกุ้ ง ในสม้ัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเขามัณฑะเลย์พร้อมพระอานนท์ ทรงพยากรณ์ไว้ว่า
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หลังท่ีเสด็จปรนิพิพานแล้ว 2,400 ปี จะมีการสร้างราชธานข้ึีนท่ีนี่
และแผ่ขยายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา เม่ือเวลาผ่านมา 2,400 ปี
พระเจ้ามินดงทรงชิงราชสมบัติจากพระเจ้าปะกันซึ่งเป็นพระเชรษฐา ต่างพระมารดา
จากน้ันทรงย้ายราชธานจีากเมืองอมรปุระมาท่ีมัณฑะเลย์พร้อมด้วยประชากรราว
150,000 คน สมดังพุทธพยากรณ์

เดินทางเย่ียมชม วัดชเวนันดอ จอง  ชื่อมีความหมายว่า วิหารไม้สีทองคำ
อดีตพระราชมณเฑียรทองท่ีสร้างข้ึนในครสิต์ศตวรรษท่ี 19
เป็นตำหนักไม้สักทองซึ่งพระเจ้ามินดงทรงใช้เป็นสถานท่ีปฎิบัติธรรม
และสวรรคตหนักนี้  
ต่อมาเม่ือพระเจ้าสีป่อข้ึนครองราชย์ก็ทรงให้รื้ อถอนจากพระราชวังไปถวายวัดเพื่อเป็นพ
ระราชกุศลแด่พระบิดา
กลายเป็นอาคารเดียวท่ีรอดพ้นจากการท้ิงระเบิดถล่มพระราชวังของฝ่ายสัมพันธมิตร
เดิมเป็นอาคารปิดทองท้ังหลัง
ปัจจุบันทองด้านนอกหลุดลอกจนหมดเผยให้เหน็เนื้ อแท้ของไม้สัก

ชม วัดกุโสดอ Kuthodaw  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของพระราชวังมัณฑะเลย์
ไม่ไกลจากวัดชเวนันดอ จอง  สร้างโดยพระเจ้ามินดงเม่ือพศ 2400
คราเดียวกับการสร้างเมืองและพระราชวังมัณฑะเลย์ 
ด้วยวัตถุประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
จึงให้มีการสังคยานาพระไตรปิฎกข้ึน

ชมทิวทัศน์ของมัณฑะเลย์บน Mandalay Hill
เขามัณฑะเลย์เป็นท่ีนยิมของนักท่องเท่ียวท่ีข้ึนไปชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์
โดยเฉพาะยามเย็นตอนพระอาทิตย์ไกล้ตกดิน
การเดินทางต้องนัง่รถสองแถวจากเชิงเขาข้ึนไปตามทางประมาณ 15-20 นาที
หรอืเดินเท้าข้ึนไป ก่อนถึงจุดชมวิวจะเป็นวัดเขามัณฑะเลย์
เม่ือถึงเชิงบันใดวัดจะต้องเดินข้ึนไปอีกเล็กน้อย หรอืข้ึนบันใดเลื่อน หรอืข้ึนลิฟท์
ท่ีทางวัดสร้างข้ึนเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ก่อนท่ีจะถึงจุดชมวิว
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อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
ร้านอาหาร

ท่ีพัก Shwe Pyi Thar Hotel หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 3
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วันท่ี 4
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุณ ี- ช้อปป้ิง - กรงุเทพฯ

แผนท่ี 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 ช่่วงเช้า    
เช้าตรู ่เดินทางสู่พิธล้ีางพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
ก่อนเดินทางกลับยังโรงแรมท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารอิสระช้อปป้ิงตามอัฮยาศัย
จนได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ

ช่วงบ่าย    
00.00   เหนิฟ้าเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง  หรอืสนามบินสุวรรณภูมิ

00:00  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง หรอืสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/
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!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb6c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.112859!2d22.0046472?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
เช้าตรู ่เข้ารว่มพิธล้ีางพระพักตร์พระมหามัยมุณ ี มีคำกล่าวว่า
การได้สักการะพระมหามัยมุณ ีเป็นเรือ่งพิเศษ แต่การเข้ารว่มพิธล้ีางวพระพักตร์
คือเรือ่งวิเศษ 

พระมหามัยมุณี หรอืท่ีชาวพม่าเรยีกว่า มหาเมมียะมุนิ
และเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจไว้ให้
เป็นเหตุแหง่ศรัทธาว่าท่านมีชีวิตจึงมีพิธศัีกดิ์ สิทธ ิ์ ล้างพระพักตร์ทุกรุง่สางสืบเนือ่งมากว่า
200 ปีแล้ว

พระมหามัยมุนี  แปลว่ามหาปราชญ์  เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
หนึง่เดียวท่ีเป็นพระพุทธรปู มีหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูงเกือบ 4 เมตร ทรงเครือ่งกษัตรย์ิ
มีพุทธลักษณะงดงามมากท่ีสุดองค์หนึง่สมคำว่าพุทธศิลป์
เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองพม่า เปรยีบประหนสึ่งพระแก้วมรกต ของไทย

พิธีล้างพระพักตร์   เริม่ประมาณตีสี่กว่าๆท่ามกลางบรรยากาศขรึมขลัง
เสียงสวดมนต์และมโหรบีรรเลงก้อง
พระเถระแะสัปุปุรษุพรมน้ำหอมจากทะนะคาล้างพระพักตร์ 
แปรงพระโอษฐ์ด้วยแปรงทองขนาดใหญ่
ผ้าขนหนท่ีูพุทธศาสนกิชนส่งข้ึนไปค่อๆซับพระพักตร์จนแห้งสนทิ
พัดทองโบกถวายดั่งอุปัฎฐากแหง่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธศาสนกิชนรับผ้าซับพระพักตร์กลับมาด้วยแววตาอิ่มเอิบเพื่อนำไปสักการะบูชาท่ีบ้า
น จากน้ันก็เริม่ทยอยข้ึนไปสักการะและปิดทอง
ส่วนสุภาพสตรต้ีองฝากบุรษุข้ึนไปปิดแทนเนือ่งจากไม่ได้รับอนญุาติให้เข้าไปไกล้ 

หลังจากเสรจ็พิธล้ีางหน้าแล้ว
นำเดินทางกลับยังโรงแรมท่ีพักเพื่อรับประทานอาหารเช้าก่อนท่ีจะพาท่านสู่ย่านช้อปป้ิ
งในเมืองมัณฑะเลย์ จนกระท่ังถึงเวลาได้เวลานัดหมายท่ีต้องเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อเดินทางกลับ

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 4
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุณ ี- ช้อปป้ิง - กรงุเทพฯ



 

ราคานี้ รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ
ค่าโรงแรมท่ีพัก 3 คืนตามรายการท่ีระบุ
ค่าอาหาร
ค่าพาหนะตามท่ีระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเท่ียว
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนอืจากรายการ
ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ และ ค่าภาษสีนามบิน ไทย พม่า
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/980

https://www.atsiamtour.com/myanmar/980
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