 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 31 ม.ค. 2019 17:33

ทัวร์พมา่ ยา่ งก้ งุ อินเล มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่
2 คน Premium Tour (บินยา่ งก้ งุ -กลับมัณฑะเลย์)



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วระหวา่ งประเทศ แตร่ วมคา่ ตั ๋ วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมั สการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
นมัสการ พระมหามุนี
เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระท่ี

เจ๊าทัตจี หรอื พระนอนตาหวาน
เจดีย์กาบาเอ
พระเจดีย์โบตะตอง
วัดอนันดา
พระราชวังมัณฑะเลย์
เย่ียมชม
MANDALAY HILL
สะพานอเู บ็ง
ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ
แหล่งช้อปป้ ิงมัณฑะเลย์




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 4 คน
เดินทาง 6 คน
เดินทาง 8 คน

29,500.25,850.23,900.23,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ - พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัต - เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ - พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัต - เจดีย์ชเวดากอง
แผนที่

รายการเดินท
าง
การเดินทาง

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

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอยา่ งเพื่อให้ลกู ค้าได้เหน็ ภาพโดยรวมวา่ ไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกันที่ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ 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 มัคคเุ ทศรอต้อนรับ
และนำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระนอนตาหวานเจ้าทัตจี

ช่วงบ่าย
เดินทางไหว้พระ และชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดชเวตอว์เมียต เทพทันใจ หรอื
โบโบยี ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชมพระพทุ ธรปู ปางมารวิชัยขนาดใหญท่ ี่ วั ดงาทั ตจี ทรงเครือ่ งด้วยโลหะ
เครือ่ งประกอบเป็นไม้ แกะสลัก จำลองแบบจากศิลปะมัณฑะเลย์
เดินทางต่อและไปนมัสการ
พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัตยี พระพุทธไสยาสน์เจาทั ตยี หรอื พระตาหวาน
ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดของเมียนมาร์
ช่วงบ่าย
ชม วั ดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี หรอื ชเวดอว์เมียต
วัดที่สสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วศักด์ สิ ิทธ์ ซิ ึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีน
เป็นองค์เดียวที่เคยอัญเชิญมายังพทุ ธมณฑล ประเทศไทย เมื่อปี พศ, 2545

ชม เจดีย์สุเล สร้างขึ้นมาแต่โบราณ ก่อนเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ยทอง 8 เหลี่ยม สูง
วันที่ 1 48 เมตร เมื่อครั้ งอังกฤษวางแผงเมืองย่างก้ งุ ก็กำหนดให้เจดีย์สุเลเป็นศูนย์กลาง
ีย์ชเุเวดากอง
กรงุ เทพฯ - ยา่ งกมีถ้ งุ นนสายหล
- พระพุทั กแยกออกไป
ธไสยยาสน์เจ4้ าทัติศ คล
- เจด
สาวรยี ์ ชัยสมรภูมิ
้ ายอน
ไมว่ า่ จะมาจากทางทิศใหนก็จะเหน็ เจดีย์สุเลตั้ งตระหงา่ น
ซึ่งยรเิ วณนี้เป็นที่ประชาชนและพระสงฆ์ มักจะมารวมตัวประท้วงรัฐบาล
นมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ อิ ายุกวา่ สองพันปี เป็นที่ที่ตปุสสะ
และภัลลิกะ นำพระเกษา 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกาละปะ กษัตรยิ ์ ของชาวมอญ
ทรงสง่ ทหาร 1,000 นาย มาเฝ้ ารักษาไว้ ตอ่ มาได้สร้างเจดีย์โบตะทาว ขึ้นเป็นอนสุ รณ์
พร้อมแบง่ พระเกษาธาตไุ ว้ 1 เส้นกอ่ นที่จะนำพระเกศาธาตทุ ี่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง
ตะทาว แปลว่า 1.000. และโบตะทาว ก็หมายถึง ทหาร 1,000. นาย
ครั้ งเมื่อสงครามโลกครั้ งที่ 2 ระเบิดถูกทิ้งลงมาทำลายองค์เจดีย์จนได้รับความเสียหาย
และตอ่ มาได้รับการบูรณะเสรจ็ สิ้นเมื่อ ปีคส 1953
เจดีย์ทองได้งามเหลืองอรา่ มอีกครั้ งหนึง่ ด้วยความสูง 40 เมตร ที่ห้ามพลาดคือ
พระเกษาธาตุแหง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้าชมครั้ ง
ละไมก่ ี่คน
หลายๆคนคงต้องตื่นตลึงกับความวิจิตรงดงามของผนังห้องที่กรดุ ้ วยทองคำอรา่ มระยิบร
ะยับ
สักการะ เทพทั นใจ หรอื โบโบยี แต่เดิมเป็นศิลาแลงสลักเป็นรปู นัต (เทวดา)
ที่ศักด์ ิสิทธ์ ิ ประจำวักโบตาทาวน์ นัตตนนี้ถูกค้นพบพร้อมกับพระบรมสารรี กิ ธาตุ
โดยเชื่อว่าเป็นผ้ ปู กปักษ์รักษาพระบรมสารรี กิ ธาตุ
ชาวบ้านจึงเชื่อกันวา่ ถ้าไปใหว้อธษิ ฐานขอสิ่งใดมักจะสำเรจ็ ตามความปรารถนาอยา่ งรวย
ดเรว็ อันเป็นที่มาของ เทพทันใจ
นำทา่ นสักการะ เทพกระซิบ หรอื เมียะนางนเว
ณปู เคารพที่ชาวพมา่ เลา่ วา่ นางเป็นดวงวิญญาณ(ไมาใชน่ ั ต) ที่เคยเป็นมรษุ ย์มีทรัพย์สิน
แก้วแหวนเงินทองมากมาย เมื่อตายไปยังหว่ งทรัพย์สินจึงไมไ่ ด้ไปผกุ ไปเกิด
กลายเป็นวิญญาณที่ยังวนเวียนดแู ลทรัพย์สินอยู่
ชาวพม่าจึงนยิ มไปไหว้เพื่อขอให้มีทรัพย์สินเงินทองบ้าง วิธไี หว้ก็คือ ต้องนำอาหาร ผลไม้
เครือ่ งดื่ม ไปถวายแล้วกระซิบที่ข้างหนู างเพื่อขอสิ่งที่ต้องการ
ชาวไทยเรยี กว่าเทพกระซิบ (ข้างห)ู
เที่ยวชมและจับจา่ ยที่ ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ สร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้ งเมีย
นมาร์ยัง คงอยภู่ ายใต้อาณานคิ มอังกฤษ ทา่ นจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก
อาทิ งานไม้ งาช้างแกะสลัก พระพทุ ธรปู ไม้หอมแกะสลักแป้ งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง
เครือ่ งเงินและอื่นๆ อีกมากมาย ตลาดสก๊อตปิด ทำการทกุ วันจันทร์

วันที่ 1

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5
ั ต - เจดีย์ชียเวดากอง
กรงุ เทพฯ - ยา่ งกมหาบ
ุทธไสยยาสน
าสถานส
ูงสุดของพม์ เจ้่ าทพระมหาเจด
้ งุ - ูชพระพ
์ ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
ียนมาร์
ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาซึ่งมีทั้งผ้ คนชาวเม
ู
และชาวตา่ งชาติมานมัสการอยา่ งไมข่ าดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ
สัมผัสความนา่ ทึ่งใน ความเชื่อ
ความศรัทธาตอ่ พุทธศาสนาและความรักที่มีตอ่ มหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พา
ทา่ น เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์
ชมศิลปะที่ปราณตี งดงามของสถปู ที่เรยี งราย ระฆังเกา่ แก่ และพระพทุ ธรปู
ชเวดากองเปน็ หนึง่ ในศาสนสถานที่งดงามมากที่สดุ แหง่ หนึง่ ของโลกในชว่ งตอน
เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน
เปรยี บเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์
อาหาร

ที่พัก

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Vintage Deluxe Room

วันที่ 2

ยา่ งก้ งุ - อนิ เล
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เมืองถึงสนามบินเฮโฮ ไกดื
ี ่ยว นัง่ สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe
พร้อมนำชมสถานท่องเที
Temple แล้วลงเรอื หางยาวสทู่ ะเลสาบอินเล
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรเิ วณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden วัดง๊ะเพจวง
Nga Phe Chaung หรอื วัดแมวกระโดด กอ่ นจะเดินทางสโู่ รงแรมที่พัก
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

วันที่ 2

และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว

ยา่ งก้ งุ - อนิ เล ระหว่างทางชม วั ด Shwe Yan Phe Temple สร้างโดยเจ้าฟ้ าไทยใหญ่ มีอายุราว 115
ปี กอ่ นนี้ปิดทองทั้ งหลัง กาลเวลาก็ทำให้หลุดไปแตก่ ็ยังเหลือพอให้เหน็ บ้างบางส่วน
มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทั้ งบานประตูและบนหลังคา
วัดแหง่ นี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรสว่ นใหญแ่ ถบนั้ น
ชมและไหว้พระที่ วั ดผ่องต่ออู Phaung Daw Oo Pagoda
ตั้ งอยใู่ นเขตทะเลสาบอินเล เป็นศนู ย์รวมจิตใจของชาวอินคา
ตำนานเลา่ วา่ พระเจ้าอลองสิตถแุ หง่ พกุ ามโปรดให้สร้างพระบัวเข็มทั้ งห้าที่ไมม่ ีหน้า
ไม่มีตา ไม่มีจมูก ด้วยไม้มหาโพธ์ แิ ละไม้ตะระตันซึ่งได้มาจากชีปะขาว
แล้วอัญเชิญมาที่ทะเลสาบอินเล จากนั้ นก็ให้สร้างวัดผ่องต่ออูข้ ึนเพื่อประดิษฐาน
องค์พระถูกปิดทองด้วยศรัทธามาช้านานจนกลายเป็นก้อนกลม
ในทกุ ๆปีเมื่อถึงวันแรม 8 คำ่ หลังออกพรรษา ชาวอินคาจะจัดงานอยา่ งยิ่งใหญ่
โดยอันเชิญพระบัวเข็มทั้ งห้า ขึ้นเรอื การาเวกไปโปรดสัตว์เป็นเวลาเกือบ 20 วัน
ทั่วทะเลสาบอินเลพร้อมขบวนเรอื นับร้อย และมีการแขง่ ขันขาพายเรอื
ด้วยชดุ โบราณงดงามตื่นตาของวันสดุ ท้าย
ช่วงบ่าย
ชม Floating Garden ลักษณะโดเด่น
ของทะเลสาบอินเลคือการปลูกพืชบนเกาะลอยน้ำ
เนือ่ งจากรอบๆทะเลสาบอินเลไม่มีพ้ นื ที่เพียงพอที่ให้ทำการเพาะปลูก
ชาวอินคาจึงคิดสร้างพื้นที่เพาะปลูกเองเพื่อเอาชนะธรรมชาติ
โดยการนำวัชพืชที่ข้ ึนในน้ำมาตากแห้งแล้วมัดกันเป็นแพ
หลังจากนั้ นงมเอาดินโคลนที่อยใู่ ต้น้น้ำขึ้นมาวางบนแพวัชพืชเหลา่ นั้ น
เมื่อได้ปรมิ าณดินเหมาะสมแล้วจึงผูกมัดแพไว้ไมใ่ ห้ลอยไปมาแล้วใช้พ้ นื ที่น้ เี พาะปลูกพืช
สว่ นใหญเ่ ป็นผักที่ใช้บรโิ ภคและนำไปขายในเมือง
ซึ่งวิธนี ้ ถี ือเป็นภมู ิปัญญาชาวบ้านที่นา่ ทึ่งมาก
ที่ไม่พลาดเยี่ยมชม คือการแวะเยี่ยมชมบ้านทอผ้าแหง่ อินเล
และผ้าใยบัวซึ่งผลิตจากก้านบัวหลวงนยิ มใช้ถวายพระพุทธรปู เป็นพุทธบูชา
โดยผ้ ทอต
ู ้ องสมาทานศิล 5 และต่อยังบ้านทำเครือ่ งเงินบ้านช่างเหล็ก
บ้านทำบุหรี้ขี้โยที่ข้ ึนชื่อไปทั่วพมา่ บ้านทำรม่ กระดาษสา บ้านทำเครือ่ งเขิน
ชม วั ดง๊ ะเพจวง Nga Phe Chaung หรอื วั ดแมวกระโดด
ที่เรยี กวัดแมวกระโดดเพราะพระภิกษทุ ี่วัดเลี้ยงแมวไว้จำนวนมาก
และฝึกให้กระโดลอดบว่ งแลกกับการให้อาหาร ความสำคัญของวัดนี้

วันที่ 2

ยา่ งก้ งุ - อนิ เล

อาหาร

เป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสคอยสอนพระไตรปิฎกให้ชาวอินคาในทะเลสาบอินคา
จึงเป็นพระภิกษทุ ่ชี าวอินคาเคารพนับถือมาก
วั ดง๊ ะเพจวง สร้างขึ้นเมื่อปี พศ 1205 ด้วยเสาไมส่ ั ก 654
ต้นในสมัยที่อังกฤษมาลา่ อาณานคิ ม เจ้าฟ้ าแหง่ เมืองยองชเว
ได้นำพระพุทธรปู และศิลปล้ำคา่ มาซอ่ นไว้ในทะเลสาบอินเลเพื่อให้รอดพ้นจากอังกฤษ
วัตถุดังกลา่ วได้แก่ บุษบกไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก 66 หลัง
พระพทุ ธรปู สำคัญแบบพมา่ และไทใหญห่ ลายสิบองค์
รวมทั้ งพระสมปรารถนาทรงเครือ่ งกษัตรยื ์ บนธรรมาสน์ทองอรา่ มงามวิจิตรและพระราช
บัลลังก์ของพระเจ้ามินดง
เวลาสมควรนำเดินทางสู่ท่พี ั ก ก่อนรับทานอาหารเย็น
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
Royal Palace Restaurant (Inle) Chinese Set Mneu (B) or similar

ที่พัก

มื้อเย็น
Amata Garden Resort (Inle) Chinese Set Menu B or similar
http://www.amatainleresort.com ห้อง Superior

วันที่ 3

เฮโฮ อนิ เลเลค - 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

วันที่ 3

เฮโฮ อนิ เลเลค - มัณฑะเลย์
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสสู่ นามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางสมู่ ั ณฑะเลย์
เมื่อเดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำเดินทางตอ่ ยังเมืองอมรปรุ ะ สสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่
วัดมหากันดายง สะพานไม้อเู่ บ็ง
ช่วงบ่าย
หลังชมความงามของสะพานอู่เบ็งแล้ว นำเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
นำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมือง เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอ จอง
วัดกุโสดอ กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเ ชว่ งเช้า
ที่ยว
วั ดมหากั นดายง Mahagandayon monastery เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญท่ ี่สดุ ในพมา่
มีพระภิกษสุ ามเณรศึกษาเลา่ เรยี นกวา่ 1,200 รปู พระที่นฉี่ ั นวันละ
หนึง่ มื้อด้วยวัตรปฎิบัติที่งดงามจึงเกิดเสียงรำ่ ลือและแรงศรัทธาขยายไปทั่ว
โดยเวลาประมาณ 10.30 น.
ของทุกๆวันพุทธบรษิ ั ทจะนำภัตตาคารมาถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรนับพันรปู ที่มาเข้
าแถวบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมสมกับเป็นผ้ ทู รงศิล
ชมทัศนยี ภาพอันสวยงามจาก สะพานไม้ อูเบ็ง หรอื ทีค่ นพมา่ เรยี กวา่ อูเปง
ซึ่งเป็นชื่อข้าราชการผ้ ใู หญ่ ผ้ สู ร้างสะพานนี้ข้ ึนเมือปี พศ. 2394
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน เพื่อเชื่อมไปสวู่ ั ดเจ๊าตอคยี ซึ่งอยทู่ างทิศตะวันออก
โดยรื้อไมม้สักมาจากพระราชวังเกา่ กรงุ อังวะและอาคารเกา่ แถวเมืองสกาย
โดยใช้ไม้สักทั้ งสิ้นจำนวน 1,568 ต้น มีความยาว 1.2 กิโลเมตร
นับเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ไมใ่ ช่เฉพาะความยาวของสะพานเท่านั้ น แต่เป็นความงดงามของเส้นสายของสะพาน
และพื้นที่วา่ งของท้องฟ้ า คือความงามที่ชวนให้หลงใหล พร้อมสายลมคอยลูบไล้
บางคนลอ่ งเรอื ให้ชีวิตเรีย่ ผิวน้ำ หลายคนเดินปลอ่ ยอารมณ์ให้ได้พัก
เมื่อยนักก็จะมีที่นัง่ เป็นระยะ
ชว่ งเวลาที่นา่ มาชมควรเป็นชว่ งเย็นตอนพระอาทิตย์จะลาลัขอบน้ำ
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสเู่ มืองมัณฑะเลย์ ราชธานสี ดุ ท้าย คำวา่ มั ณฑะเลย์
แปลว่า กองมณี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากย่างก้ งุ ในสมั้ ยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเขามัณฑะเลย์พร้อมพระอานนท์ ทรงพยากรณ์ไว้ว่า

หลังที่เสด็จปรนิ พิ พานแล้ว 2,400 ปี จะมีการสร้างราชธานขี ้ ึนที่นี่
วันที่ 3 และแผ่ขยายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา เมื่อเวลาผ่านมา 2,400 ปี
เฮโฮ อนิ เลเลค พระเจ
- มัณฑะเลย
์ ิงราชสมบัติจากพระเจ้าปะกันซึ่งเป็นพระเชรษฐา ต่างพระมารดา
้ ามินดงทรงช
จากนั้ นทรงย้ายราชธานจี ากเมืองอมรปุระมาที่มัณฑะเลย์พร้อมด้วยประชากรราว
150,000 คน สมดังพุทธพยากรณ์
เดินทางเยี่ยมชม วั ดชเวนั นดอ จอง ชือ่ มคี วามหมายวา่ วหิ ารไม้สีทองคำ
อดีตพระราชมณเฑียรทองที่สร้างขึ้นในครสิ ต์ศตวรรษที่ 19
เป็นตำหนักไม้สักทองซึ่งพระเจ้ามินดงทรงใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม
และสวรรคตหนักนี้
ต่อมาเมื่อพระเจ้าสีป่อขึ้นครองราชย์ก็ทรงให้ร้ อื ถอนจากพระราชวังไปถวายวัดเพื่อเป็นพ
ระราชกุศลแด่พระบิดา
กลายเป็นอาคารเดียวที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดถล่มพระราชวังของฝ่ายสัมพันธมิตร
เดิมเป็นอาคารปิดทองทั้ งหลัง
ปัจจุบันทองด้านนอกหลุดลอกจนหมดเผยให้เหน็ เนื้อแท้ของไม้สัก
ชม วัดกุโสดอ Kuthodaw ตั้ งอยทู่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนอื ของพระราชวังมัณฑะเลย์
ไมไ่ กลจากวัดชเวนันดอ จอง สร้างโดยพระเจ้ามินดงเมื่อพศ 2400
คราเดียวกับการสร้างเมืองและพระราชวังมัณฑะเลย์
ด้วยวัตถปุ ระสงค์จะสืบทอดพระพทุ ธศาสนาให้ยืนยาว
จึงให้มีการสังคยานาพระไตรปิฎกขึ้น
ชมทวิ ทัศน์ของมัณฑะเลย์บน Mandalay Hill
เขามัณฑะเลย์เป็นที่นยิ มของนักทอ่ งเที่ยวที่ข้ ึนไปชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์
โดยเฉพาะยามเย็นตอนพระอาทิตย์ไกล้ตกดิน
การเดินทางต้องนัง่ รถสองแถวจากเชิงเขาขึ้นไปตามทางประมาณ 15-20 นาที
หรอื เดินเท้าขึ้นไป กอ่ นถึงจดุ ชมวิวจะเป็นวัดเขามัณฑะเลย์
เมื่อถึงเชิงบันใดวัดจะต้องเดินขึ้นไปอีกเล็กน้อย หรอื ขึ้นบันใดเลื่อน หรอื ขึ้นลิฟท์
ที่ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักทอ่ งเที่ยว กอ่ นที่จะถึงจดุ ชมวิว

วันที่ 3

เฮโฮ อนิ เลเลค - มัณฑะเลย์
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร
มื้อเย็น
ร้านอาหาร

ท่ีพัก

Shwe Pyi Thar Hotel หรอื เทียบเท่า

วันที่ 4

มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุณี - ช้อปป้ งิ - 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
เช้าตรู่ เดินทางสู่พิธลี ้ างพระพักตร์ พระมหามัยมุณ ี
ก่อนเดินทางกลับยังโรงแรมที่พักเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารอิสระช้อปป้ ิงตามอัฮยาศัย
จนได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
ช่วงบ่าย
00.00 เหนิ ฟ้ าเดินทางกลับสสู่ นามบินดอนเมือง หรอื สนามบินสวุ รรณภมู ิ
00:00 เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง หรอื สุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ ิภาพ

วันที่ 4

มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุณี - ช้อปป้ งิ - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เช้าตรู่ เข้ารว่ มพิธลี ้ างพระพักตร์พระมหามัยมุณ ี มีคำกลา่ ววา่
การได้สักการะพระมหามัยมณุ ี เป็นเรือ่ งพิเศษ แตก่ ารเข้ารว่ มพิธลี ้ างวพระพักตร์
คือเรือ่ งวิเศษ
พระมหามั ยมุณี หรอื ที่ชาวพม่าเรยี กว่า มหาเมมียะมุนิ
และเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจไว้ให้
เป็นเหตุแหง่ ศรัทธาว่าท่านมีชีวิตจึงมีพิธศี ั กด์ สิ ิทธ์ ลิ ้ างพระพักตร์ทุกรงุ่ สางสืบเนือ่ งมากว่า
200 ปีแล้ว
พระมหามั ยมุนี แปลวา่ มหาปราชญ์ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
หนึง่ เดียวที่เป็นพระพุทธรปู มีหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูงเกือบ 4 เมตร ทรงเครือ่ งกษัตรยิ ์
มีพทุ ธลักษณะงดงามมากที่สดุ องค์หนึง่ สมคำวา่ พทุ ธศิลป์
เป็นพระพทุ ธรปู คบู่ ้ านคเู่ มืองพมา่ เปรยี บประหนสึ่งพระแก้วมรกต ของไทย
พิธีล้างพระพั กตร์ เรมิ่ ประมาณตีสี่กว่าๆท่ามกลางบรรยากาศขรึมขลัง
เสียงสวดมนต์และมโหรบี รรเลงก้อง
พระเถระแะสัปุปุรษุ พรมน้ำหอมจากทะนะคาล้างพระพักตร์
แปรงพระโอษฐ์ด้วยแปรงทองขนาดใหญ่
ผ้าขนหนทู ี่พุทธศาสนกิ ชนสง่ ขึ้นไปคอ่ ๆซับพระพักตร์จนแห้งสนทิ
พัดทองโบกถวายดั่งอุปัฎฐากแหง่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธศาสนกิ ชนรับผ้าซับพระพักตร์กลับมาด้วยแววตาอิ่มเอิบเพื่อนำไปสักการะบูชาที่บ้า
น จากนั้ นก็เรมิ่ ทยอยขึ้นไปสักการะและปิดทอง
สว่ นสภุ าพสตรตี ้ องฝากบรุ ษุ ขึ้นไปปิดแทนเนือ่ งจากไมไ่ ด้รับอนญุ าติให้เข้าไปไกล้
หลังจากเสรจ็ พิธลี ้ างหน้าแล้ว
นำเดินทางกลับยังโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะพาท่านสู่ย่านช้อปป้ ิ
งในเม ืองมั ณฑะเลย์ จนกระทั่งถึงเวลาได้เวลานัดหมายที่ต้องเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อเดินทางกลับ
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ
คา่ โรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร
คา่ พาหนะตามที่ระบไุ ว้ในรายการ
คา่ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
คา่ ประกันภัยอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น
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 %

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

