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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 6 พ.ย. 2019 18:59

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พกุาม อินเล พินดายา เฮโฮ อมรปรุะ มัณฑะเลย์
6 วัน 5 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวระหว่างประเทศ แต่รวมค่าต๋ัวบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหามัยมุน ี
เจดีย์ชเวสิกอง

ตื่นตาและใหว้พระท่ี



เจดีย์ชเวซานดอว์
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระอาทิตย์อัสดงท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมวิวยอดดอยสกายน์  

เย่ียมชม

นมัสการพระบัวเข็มและชมสวนลอน้ำ
ภูเขาโปปา หรอื มหาคีรนัีต
หมู่บ้านผลิตบุหรีแ่ละสวนลอยน้ำ
ชมแมวกระโดดลอดบ่วง

พักผ่อนช้อปสบาย

ชมเครือ่งเขินของพุกาม
ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  2 - 3  คน 45,500.-

เดินทาง  4 - 5  คน 38,000.-

เดินทาง  6 - 7   คน 35,400.-

เดินทาง  8 - 9   คน 33,750.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 0000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง 



แผนท่ี 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

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง ช่วงเช้า   
00:00  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ
อาคารผู้ โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน... พบเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

00:00  เหนิฟ้าสู่กรงุย่างกุ้ ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุย่างกุ้ ง    หลังจากผ่านพิธกีารทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางสู่กรงุย่างกุ้ ง
เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที 

นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจากเทพทันใจ
เทพกระซิบ

ช่วงบ่าย  
หลังอาหารกลางวัน ชมสถานท่ีท่องเท่ียวย่างกุ้ งซิตี้ ทัวร์ และะช้อบป้ิงท่ีตลาดโบโจ๊ก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

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

ในการเข้าสักการะ
สิ่งท่ีห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแหง่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้อ

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง 

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!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c1eb5e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308?hl=en


งท่ีออกแบบให้เข้าชมได้คร้ังละไม่กี่คน
พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรดุ้วยทองคำเหลืองอรา่มระยิบระยับ

ท่ีเจดีย์โบตะทาวนี้  ยังมีนัตโบโบยี
หรอืเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยต้ังใจมาไหว้อธษิฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
 
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว
มีศาลนัตอีกองค์หนึง่ซึ่งชาวพม่าเรยีกว่า อะมาดอว์เมียะหรอืตอนนี้ คนไทยรู้ จักกันท่ัวใน
นามว่าเทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค
ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเม่ือสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร

ช่วงบ่าย
ซิต้ีทัวร์ในย่างกุ้ ง ยังมีอาคารยุคโคโลเนยีลท่ีสำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ท่ีสวยงามส่วนให
ญ่ได้รับการบูรณะ ตกแต่งปรับปรงุใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารท่ีอยู่อาศัยเก่าแก่หลายแหง่ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนยีลเช่น

City Hall,Maharbandoola  ในสมัยท่ีอังกฤษปกครองพม่าครองพม่า
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพรห่ลายเข้ามาในพม่า
โดยเฉพาะย่างกุ้ ง
เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ชม

China Town ย่านไชนา่ทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้ มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม
เม็ดมะม่วงหมิพานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรยีน เยอะไปหมดเลยคะ  หลายท่านมีความรู้ สึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้ อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้ อสายจีนในบ้านเรา
อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพล่าน
ทำงานกันขวักไขว้กันจรงิๆ ถ้าใครต้ังใจมาซื้ อของฝากกลับไทย
นอกจากตลาดสก๊อตหรอืตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชนา่ทาวน์
ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปป้ิง

สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสีวยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก
ราคาต๋ัวรถไฟถูกมากจนตกใจ  หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนัง่รถแบบ circular
train นัง่รอบเมืองย่างกุ้ งดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย
ดูเพลินๆ เพราะคนพม่านา่รักและเป็นกันเอง

อิสระช้อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอืตลาดสก๊อต  เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง 



ต้ังอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
จอร์จ สก๊อต เม่ือปี ค.ศ. 1962 สมัยท่ีพม่าเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ
แต่หลังจากพ้นจากอาณานคิมก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้ มีร้านค้าประมาณหนึง่พันหกร้อยกว่าร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่
ไม้สัก อัญมณ ีภาพเขียน เครือ่งเงิน เสื้ อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น 

ช่วงค่ำ
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 Luxury Yacht Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://www.vintageluxuryhotel.com/

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง 

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - พุกาม

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/@21.012334,95.3427161,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e503
93d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30ceed8
ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Inle+Lake,+Myanmar+(Burma)/@21.012334,95.3427161,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า    
05 :00   นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางสู่พุกาม

00:00   เหนิฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เท่ียวบินท่ี...

00:00    เดินทางถึงพุกาม เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดติโลมินโล วัดอนันดา
วัดชเวกุจี

ฃ่วงบ่าย
หลังอิ่มอรอ่ยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดมนหูะ
และวัดนันพญา  วัดกุบยางจี  วัดชเวสันดอว์

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า    
ท่ีพุกาม เมืองแหง่ประวัติศาสตร์ ปฐมบทแหง่ชนชาวพม่า
อารยะธรรมเก่าแก่ท่ีสุดแหง่นึงในคาบสมุทรอินโดจีนท่ี เมืองพุกามดินแดนแหง่ 4,000
เจดีย์ วันนี้ นำท่านสำรวจโบราณสถานท่ีนา่ตื่นตาแหง่หนึง่ของเอเชีย เย่ียมชม
และนมัสการศาสนสถานท่ีมีความสำคัญต่าง ๆ ของพุกามพร้อมเล่าถึงประวัติ
และความสำคัญท่ีนา่สนใจของ แต่ละสถานท่ีหนึง่ในห้าบูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์
เจดีย์ชเวสิกองสร้างโดยพระเจ้าอโนรธา
และภายหลังแล้วเสรจ็ในสมัยพระเจ้าจันสิตธาในครสิต์ศตวรรษที 11

ชม วัดติโลมินโล หรอื เจดีย์ฉัตรต้ังสร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา
เป็นเจดีย์ท่ีมีความเป็นมาแปลกกว่าเจดีย์องค์อื่น ๆ
และท่ีกำแพงวัดมีงานแกะสลักท่ีสวยงาม

ชม วัดอนันดา เพชรเม็ดงามแหง่สถาปัตย์พุกาม
วิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสท่ีใหญ่โตสง่างา, ภายในวิหารมี
พระพุทธรปูยืนท่ีแกะสลักด้วยไม้สัก ประดิษฐานอยู่ท้ังสี่ทิศ
ผลงานช่างช้ันสูงแหง่พุกามท่ีทำช่องให้แสงส่อง
เฉพาะองค์พระพุทธรปูสะท้อนซึ่งพระพักตร์อันมีรอยย้ิมเป่ียมเมตตา

ข้ึนบรรใดเล็กน้อยท่ีวัดชเวกุจี วัดท่ีมีระเบียงช้ันบนกว้างขวาง
และสามารถมองเหน็ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์ท่ีล้อมรอบ

ช่วงบ่าย    

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - พุกาม



ชม วัดมนูหะ และวัดนันพญา วัดท่ีสร้างแบบศิลปะมอญ สร้างข้ึนโดยพระเจ้ามนหูะ
กษัตรย์ิ มอญผู้ เป็นเชลยอยู่ท่ีพุกาม
ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเม่ือคร้ังท่ีพระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนู
หะทรงสร้างวิหารแหง่นี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความอึดอัดใจท่ีมีต่อการตกเป็นเชลย

ชม วัดกุบยางจี อีกแหง่ท่ีมี การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco)
ท่ีสวยงามท่ีสุดในพุกาม... แวะชมงานฝีมือ
และอุตสาหกรรมท้องถิ่นท่ีข้ึนชื่อของเมืองพุกาม
ชมทักษะท่ีนา่ท่ึงของช่างท่ีสืบทอดกันมา จากรุน่สู่ร ุน่ท่านสามารถซื้ อของฝาก
และของท่ีระลึกข้ึนชื่อจากเมืองพุกามได้ท่ีนี่

ชม วัดชเวสันดอว์ จากระเบียงวิหาร ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน
ทอแสงสีทองเหนอืเจดีย์
หลากหลายขนาดจำนวนนับพันเรยีงรายไกลสุดสายตาบนท้องทะเลทรายแหง่ลุ่มน้ำอิระว
ดี

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
Amata Garden Resort (Inle)

ท่ีพัก Floral Breeze Hotel  or Similar 4*

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - พุกาม

วันท่ี 3
พุกาม - อนิเล

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/@21.0095786,94.7818433,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30ceed
8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Inle+Lake,+Myanmar+(Burma)/@21.0095786,94.7818433,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเล เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ 
 เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานท่่ีองเท่ียว
นัง่สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden  Nga-Phe-
Kyanng Monastary

วันท่ี 3
พุกาม - อนิเล



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

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

ชม วัด Shwe Yan Phe Temple   ตามตำนานกล่าวว่า เม่ือร้อยกว่าปีก่อน
ในเมืองยองชเว เจ้าฟ้าไทใหญ่และเจ้าหญิงได้แข่งกันสร้างเจดีย์ เจ้าหญิงชนะเพราะโกง
ด้วยการสร้างโครงไม้ใผ่ จากน้ันใช้เสื่อหญ้าคลุมแล้วฉาบด้วยปูนขาว
ภายหลังเจ้าฟ้ารู้ ว่าถูกหลอกก็กริ้ วย่ิงนักเม่ือคิดได้จึงสร้าง เจดีย์หายโกรธ ข้ึนท่ีวัด
ชเวยันเป แหง่นี้  

วัดแหง่นี้ เป็นสถานท่ีศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบน้ัน
หลายๆคนมาถ่านภาพพระเณรรมิหน้าต่าง
ท่ีีสำคัญในการมาวัดนี้ อย่าลืมชมลายฉลุไม้สบัดไหวบนหลังคากุฎิท่ีงามราวกับมีชีวิต
และชมเจดีย์วิหารทางด้านขวา
ซึ่งผนังแดงถูกเจาะช่องเป็นแนวเพื่อประดิษฐานพระพุทธรปูประดับประดาด้วยภาพลาย
เส้นของเจดีย์และผู้ คน

ช่วงบ่าย  
ชม Floating Garden หมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ื้ นเมืองและสวนลอยน้ำ
ท่ีปลูกผักมากมายเช่นพรกิ,ผักกาด,มะเขือเทศในจำนวนมากพอท่ีจะเลี้ ยงคนพม่าท้ังประเ
ทศได้

Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรปูสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดท่ีได้รั
บการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ.
1205)
สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้ เพื่
อโชว์ให้นักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ

วันท่ี 3
พุกาม - อนิเล



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
Amata Garden Resort (Inle)

ท่ีพัก http://www.amatainleresort.com 4*

วันท่ี 3
พุกาม - อนิเล

วันท่ี 4
อนิเล - พินดายา - มัณฑะเลย์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Pindaya,+Myanmar+
(Burma)/@20.8510924,95.2097461,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cea0
cacd87679b:0xf567120dc575dc47!2m2!1d96.6664849!2d20.9368478?hl=en

  

การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางออกจากโรงแรมท่ีพักโดยเรอืกลับสู่เมืองยองชเว
แล้วเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่เมืองพินดายา ซึ่งจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงเศษ
ระหว่างทางชมความสวยงามของไรน่า เนนิเขา 2 ข้างทาง ถึงพินดายา
นำชม ถ้ำอายุเก่าแก่กว่า 200 ล้านปี มีพระพุทธรปูกว่า 8,000 องค์

ช่วงบ่าย     
เดินทางกลับสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางต่อยังมัณฑะเลย์ และเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
เดินทางสู่เมืองพินดายา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ
ซึ่งระหว่างการเดินทางทุกท่านจะพบกับความสวยงามของธรรมชาติ

https://www.amatainleresort.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Pindaya,+Myanmar+(Burma)/@20.8510924,95.2097461,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cea0cacd87679b:0xf567120dc575dc47!2m2!1d96.6664849!2d20.9368478?hl=en


ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาสำหรับปลูกข้าว และพืช ผักผลไม้อื่นๆ เนนิเขา
และเมืองพินดายาแหง่นี้ เป็นเมืองท่ีปลูกผลไม้เมืองหนาวส่งขายท่ัวประเทศพม่าเลยทีเดีย
ว โดยระหว่างเดินทางจะมีการหยุดรถเพื่อทำธรุะส่วนตัวและถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย

ถ้ำพินดายา (Pindaya Caves)  เป็นถ้ำเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ล้านปี
ทุกๆจุดของถ้ำมีพระพุทธรปูสีทอง ท่ีสร้างข้ึนมาหลากยุคหลากสมัยมากกว่า 8,000 องค์
เรยีงรายอยู่ทุกส่วนตามผนังถ้ำ โดยพระพุทธรปูบางองค์มีอายุมากนับพันๆปี
และบางองค์อาจมีอายุไม่มากแค่ 30-50 ปีเท่าน้ัน 
เหตุผลท่ีถ้ำพินดายามีพระพุทธรปูประดิษฐานอยู่มากมายขนาดนี้ นา่จะมาจากความเชื่อท่ี
ว่าหากใครได้สร้างพระหรอืเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว 
ก็จะได้บุญ ได้กุศล มีแต่ความโชคดี

ภายในถ้ำนอกจากพระท่ีปิดทองเป็นจำนวนมากแล้ว มีพระพุทธรูปสีดำอยู่ 2
องค์ ท่ีไม่ควรพลาดการกราบนมัสการบูชา นัน่ก็คือ พระพุทธรปูสีดำท่ีเชื่อกันว่า
มีเหงื่อออกมาตมาตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถปิดทองได้
และพระพุทธรปูทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีใครได้กราบไหว้ขอพรแล้ว
ก็จะประสบความสำเรจ็ในเรือ่งท่ีขอ

ถ้ำพินดายา   นอกจากจะมีพระพุทธรปูจำนวนมากแล้ว 
เม่ือเดินทางถึงปากถ้ำจะมีรปูป้ันแมงมุมยักษ์แบบนี้ อยู่ตรงทางข้ึนวัด
ใกล้ๆกันก็จะมีรปูป้ันเจ้าชายอยู่ด้วย ซึ่งเป็นท่ีมาของเมืองพินดายา โดยตำนานกล่าวไว้ว่า

มีนางฟ้า 7 องค์ ลงมาเล่นน้ำท่ีสระน้ำใหญ่ 
 เพลิดเพลินสนกุสนานจนพลบค่ำเหาะกลับสวรรค์ไม่ทัน
เลยพากันมาหลบพักนอนในถ้ำนี้  
ร ุง่เช้าพอจะกลับออกมาปรากฎว่ามีแมงมุมยักษ์ตัวหนึง่มาขวางปากถ้ำเอาไว้ 
พร้อมจับนางฟ้ากับบรรดานางรับใช้กินเป็นอาหาร 
จนกระท่ังเหลือนางฟ้าองค์สุดท้ายกำลังจะถูกจับกิน ปรากฎมีเจ้าชาย
ขี่ม้าขาวมาช่วยเอาไว้ได้ทัน โดยการฆ่าเจ้าแมงมุมยักษ์ด้วยธน ู หลังจากน้ัน 
เจ้าชายกับนางฟ้าก็เกิดหลงรักกันและแต่งงานอยู่กินกันท่ีเมืองนี้
มีลูกมีหลานสืบทอดกันมาเป็นชาวเมืองพินดายา ดังกล่าว

การเดินทางข้ึนมาเท่ียวหรอืกราบไหว้พระพุทธรปู
สมัยก่อนต้องเดินข้ึนมาตามบันไดจำนวนหลายร้อยข้ัน
แต่ปัจจุบันมีการสร้างลิฟท์จากแรงศรัทธาของชาวเมืองพินดายา
ทำให้สะดวกสบายข้ึนมาก

ชาวเมืองพินดายากล่าวว่า พินดายาคือเมืองแหง่ซากุระ 

วันท่ี 4
อนิเล - พินดายา - มัณฑะเลย์



 ซึ่งดอกไม้ท่ีขายเพื่อนำไปไหว้พระก็จะเป็นดอกซากุระ
แม้กระท่ังบัตรคล้องกล้องก็เป็นรปูดอกซากุระพร้อมวิวสวยๆของเมือง

ช่วงบ่าย
หลังอาหารก่อนการเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม แวะซื้ อของท่ีระลึก เช่นรม่กระดาษ
...เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ เหนิฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Shwe Phyi Hotel Superior room or similar 4*

วันท่ี 4
อนิเล - พินดายา - มัณฑะเลย์

วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเ่ป็ง - มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์

แผนท่ี 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

การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่เมืองอมรปุระ 

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden  Nga-Phe-
Kyanng Monastary

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!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0d287da7099d:0x7be9ef84f54d9cf5!2m2!1d96.0578199!2d21.8915724?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า  
เดินทางสู่เมืองอมรปุระ AMRAPURA 
 เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร
ในฐานะเมืองราชธานเีก่าท่ีเคยรุง่เรอืง เป็นราชธานเีพียง 76 ปี
ก่อนท่ีพระเจ้ามินดงจะย้ายราชธานไีปยังเมืองมัณฑะเลย์
ปัจจุบันบรเิวณเมืองอมรปุระไม่ปรากฎอาคาร
พระราชวังหลงเหลืออยู่เนือ่งจากถูกรื้ อถอนไปสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์จนหมดสิ้ น
แต่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม วิถีชีวิตของชาวพื้ นเมือง
และศิลปะวัฒนะธรรมท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยือนเมืองอมรปุระอยู่ตลอดเวล
า

ทำบุญท่ี วัดมหากันดายง  สถานท่ีพระสงฆ์ และสามเณรมาศึกษาเล่าเรยีนธรรมะ
และพระไตรปิฎก เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า
มีกฎระเบียบและการปฎิบัติท่ีเครง่ครัด
ทำให้ชาวพม่าส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมาก ในทุกๆวันเวลา
10.30 น. พระภิกษ ุสามเณร  จะเดินเรยีงแถวกันเพื่อรับบิณฑบาตอาหาร
 จากพุทธศาสนกิชน และนักท่องเท่ียว รวมถึงการนำข้าวสาร อาหารแห้ง  สมุดปากกา
ดินสอ และอุปกรณ์การเรยีน มาบรจิาค

สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานท่ีทำจากไม้ยาวท่ีสุดในโลก 
จะมีสะพานใหนยาวเท่าหรอืโรแมนติคเท่าสะพานนี้    อูเบ็ง หรอืท่ีคนพม่าเรยีกว่าอูเปง 
เป็นชื่อข้าราชการผู้ ใหญ่ผู้ สร้างสะพานนี้ ข้ึนเม่ือปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระ
กับเกาะท่ีชื่อว่า แต๊ะเตหยัว  ท่ีอยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน 
อูเบ็งสร้างจากไม้สักท่ีรื้ อมาจากพระราชวังเก่าแหง่กรงุอังวะ
และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักท้ังสิิ้ น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร 
 สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ท่ีงดงามมาก
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ 

วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเ่ป็ง - มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Shwe Phyi Hotel Superior room or similar 4*

วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเ่ป็ง - มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์

วันท่ี 6
มัณฑะเลย ฺ- พระมหามัยมุน ี- กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9790259,96.0824755,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6c
5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.112859!2d22.0046472!1m5!1m1!1s0x30cb6d2
3f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนแีล้ว
เดินทางสู่เมืองอมรปุระเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี วัดมหากันดายง  สะพานไม้อูเบ็ง

ช่วงบ่าย  
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็ตอิน และโหลดสัมภาระ

00:00  บินลัดฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ...

00:00  ถึงสนามบิน... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

https://www.google.co.th/maps/dir/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.9790259,96.0824755,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.112859!2d22.0046472!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

เช้าตรู่         
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด1ใน5แหง่ของพม่าถือเป็นต้นแบบพ
ระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรปูทอง
คำเนื้ อนิม่ ท่ีพระเจ้ากรงุยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต
7นิ้ วหุ้ มด้วยทองคำเปลวหนา 2
นิ้ วทรงเครือ่งประดับทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9ฟุตในปีพ.ศ.2327พระเจ้าปดุงได้สร้า
งวัดมหามุน ีหรอืวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจี)
เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุน ีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า
สีปอก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำจึงทำให้ทองคำเปลวท่ีปิดพระ
ละลายเก็บเนื้ อทองได้น้ำหนักถึง700บาทต่อมาในปีพ.ศ.2426ชาวพม่าได้เรีย่ไรเงินเพื่อบูร
ณะวัดข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็น
วัดท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเ
จดีย์ยังมีโบราณวัตถุท่ีนำไปจากกรงุศรอียุธยาเม่ือคร้ังกรงุแตกคร้ังท่ี 1
พร้อมท้ังรว่มพิธกีารอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิรมิงคล 

รว่มทำบุญบูรณะ วัดกุสินารา  เป็นวัดซึ่งมีอายุหลายร้อยปี  วัดกุสินารา 
วัดเก่าแก่สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้ามินดง อายุกว่า 120 ปี ท่ี
ชื่อวัดเแป็นชื่อเดียวกันกับเมืองกุสินาราท่ีประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิพิพานของพ
ระพุทธเจ้า  บรรยากาศภายในวัดสร้างคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
 มีการวาดลวดลายของต้นสาละไว้บนเสา  โดยตามตำนานเล่าว่า
พระพุทธเจ้าปรนิพิพานในป่าใต้ต้นสาละ

พระพุทธรปูประธานของวัดเป็นพระพุทธรปูปางไสยาสน์อัน
 ด้านซ้ายและขวามีรปูป้ันพระสาวก พระฤาษ ีนักบวช และยักษ์
ท่ีมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเม่ือปรนิพิพาน

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

วันท่ี 6
มัณฑะเลย ฺ- พระมหามัยมุน ี- กรงุเทพฯ

 



ราคานี้ รวม

ค่ารถนำเท่ียวตลอดทรปิ
ค่าท่ีพัก 5 คืน ระดับ 4 ดาว 
ค่าอาหารตามรายการ
ค่าไกด์ และค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ
ค่าล่องเรอืท่ีทะเลสาบอินเล
ค่ารถม้าเมืองพุกาม
ค่าประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่ารักษาพยาบาล (Accident medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

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

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/myanmar/983

https://www.atsiamtour.com/myanmar/983
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