 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 พ.ย. 2019 18:59

ทัวร์พมา่ ยา่ งก้ งุ พกุ าม อินเล พินดายา เฮโฮ อมรปรุ ะ มัณฑะเลย์
6 วัน 5 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วระหวา่ งประเทศ แตร่ วมคา่ ตั ๋ วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบชู าสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวสิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่

เจดีย์ชเวซานดอว์
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระอาทิตย์อัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมวิวยอดดอยสกายน์
เยี่ยมชม
นมัสการพระบัวเข็มและชมสวนลอน้ำ
ภูเขาโปปา หรอื มหาคีรนี ั ต
หมบู่ ้ านผลิตบหุ รีแ่ ละสวนลอยน้ำ
ชมแมวกระโดดลอดบว่ ง
พักผอ่ นช้อปสบาย
ชมเครือ่ งเขินของพุกาม
ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

45,500.38,000.35,400.33,750.0000

รายละเอียด

วันที่ 1
กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ

วันที่ 1
กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ
แผนที่

รายการเดินท
าง
การเดินทาง

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

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอยา่ งเพื่อให้ลกู ค้าได้เหน็ ภาพโดยรวมวา่ ไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ
อาคารผ้ โู ดยสารขาออกตา่ งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน... พบเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
00:00 เหนิ ฟ้ าสกู่ รงุ ยา่ งก้ งุ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุ ย่างก้ งุ หลังจากผ่านพิธกี ารทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางสู่กรงุ ย่างก้ งุ
เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที
นำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ ชมพระเจดีย์โบตะตอง ขอพรจากเทพทันใจ
เทพกระซิบ

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์ และะช้อบป้ งิ ที่ตลาดโบโจ๊ก
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทาง สักการะเจดีย์โบตาทาว ตะทาว แปลวา่ 1,000.
ที่นคี่ ือสถานที่ตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง
และพระเจ้าโอกะลัปทรงสง่ ทหาร 1,000- นายมาเฝ้ ารักษาไว้
ตอ่ มาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนสุ รณ์ พร้อมแบง่ พระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น
กอ่ นที่จะนำพระเกษาธาตทุ ี่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง
ในการเข้าสักการะ
สิ่งที่ห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแหง่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้อ

วันที่ 1

งที่ออกแบบให้เข้าชมได้ครั้ งละไม่กี่คน
พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรดุ ้ วยทองคำเหลืองอรา่ มระยิบระยับ

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ

ที่เจดีย์โบตะทาวนี้ ยังมีนัตโบโบยี
หรอื เทพทันใจ ซึ่งชาวพมา่ และชาวไทยตั้ งใจมาไหว้อธษิ ฐานขอพรให้สมหวังทันใจ
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว
มีศาลนัตอีกองค์หนึง่ ซึ่งชาวพมา่ เรยี กวา่ อะมาดอว์เมียะหรอื ตอนนี้คนไทยร้ จู ั กกันทั่วใน
นามวา่ เทพกระซิบ ตามตำนานกลา่ ววา่ นางเป็นธดิ าของพญานาค
ที่เกิดศรัทธาในพทุ ธศาสนาอยา่ งแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร
ช่วงบ่าย
ซิต้ ีทัวร์ในย่างก้ ุง ยังมีอาคารยุคโคโลเนยี ลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ ที่สวยงามส่วนให
ญไ่ ด้รับการบูรณะ ตกแตง่ ปรับปรงุ ใหม่ และถูกใช้ตา่ งไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารที่อยอู่ าศัยเกา่ แกห่ ลายแหง่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิ ย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนยี ลเชน่
City Hall,Maharbandoola ในสมัยที่อังกฤษปกครองพมา่ ครองพมา่
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมตา่ งๆจึงแพรห่ ลายเข้ามาในพมา่
โดยเฉพาะย่างก้ งุ
เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษแล้ว
ส่งิ ปลูกสร้าง 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 ยา่ นไชนา่ 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
อิสระช้อปป้ งิ ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอื ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญท่ ี่สดุ ของพมา่

ตั้ งอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
วันที่ 1 จอร์จ สก๊อต เมื่อปี ค.ศ. 1962 สมัยที่พม่าเป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษ
กรงุ เทพฯ - ยา่ งกแต้ งุ ่หลังจากพ้นจากอาณานคิ มก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้มีร้านค้าประมาณหนึง่ พันหกร้อยกวา่ ร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่
ไม้สัก อัญมณ ี ภาพเขียน เครือ่ งเงิน เสื้อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น

อาหาร

ท่ีพัก

ช่วงค่ำ
นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตปุ ระจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5
มหาบชู าสถานสงู สดุ ของพมา่ พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคเู่ มือง
ียนมาร์
ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาซึ่งมีทั้งผ้ คนชาวเม
ู
และชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ
สัมผัสความนา่ ทึ่งใน ความเชื่อ
ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาและความรักที่มีต่อมหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พา
ทา่ น เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์
ชมศิลปะที่ปราณตี งดงามของสถูปที่เรยี งราย ระฆังเกา่ แก่ และพระพุทธรปู
ชเวดากองเป็นหนึง่ ในศาสนสถานที่งดงามมากที่สุดแหง่ หนึง่ ของโลกในชว่ งตอน
เย็นถึงคำ่ พระมหาเจดีย์สีทองสวา่ งไสวทา่ มกลางความมืดยามคำ่ คืน
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 - พกุ าม
แผนที่

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

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
ชม วั ดชเวสันดอว์ จากระเบียงวิหาร ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน
ทอแสงสีทองเหนอื เจดีย์
หลากหลายขนาดจำนวนนับพันเรยี งรายไกลสุดสายตาบนท้องทะเลทรายแหง่ ลมุ่ น้ำอิระว
ดี
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
Amata Garden Resort (Inle)

ที่พัก

Floral Breeze Hotel or Similar 4*

วันที่ 3

พุกาม - อนิ เล
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

วันที่ 3

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

วันที่ 3

พุกาม - 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 - อนิ เล
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
Amata Garden Resort (Inle)
http://www.amatainleresort.com 4*

วันที่ 4

อนิ เล - พินดายา - มัณฑะเลย์
แผนที่

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
หลังอาหารเช้าเดินทางออกจากโรงแรมที่พักโดยเรอื กลับสเู่ มืองยองชเว
แล้วเดินทางตอ่ โดยรถปรับอากาศสเู่ มืองพินดายา ซึ่งจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงเศษ
ระหวา่ งทางชมความสวยงามของไรน่ า เนนิ เขา 2 ข้างทาง ถึงพินดายา
นำชม ถ้ำอายุเก่าแก่กว่า 200 ล้านปี มีพระพุทธรปู กว่า 8,000 องค์
ช่วงบ่าย
เดินทางกลับสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางตอ่ ยังมัณฑะเลย์ และเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางสู่เม ืองพินดายา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ
ซึ่งระหวา่ งการเดินทางทุกทา่ นจะพบกับความสวยงามของธรรมชาติ

ไมว่ ่าจะเป็นทุ่งนาสำหรับปลูกข้าว และพืช ผักผลไม้อื่นๆ เนนิ เขา
วันที่ 4 และเมืองพินดายาแหง่ นี้เป็นเมืองที่ปลูกผลไม้เมืองหนาวส่งขายทั่วประเทศพม่าเลยทีเดีย
อนิ เล - พินดายาว โดยระหว
- มัณฑะเลย
่างเด์ ินทางจะมีการหยุดรถเพื่อทำธรุ ะส่วนตัวและถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย
ถ้ำพินดายา (Pindaya Caves) เป็นถ้ำเกา่ แกอ่ ายุมากกวา่ 200 ล้านปี
ทุกๆจุดของถ้ำมีพระพุทธรปู สีทอง ที่สร้างขึ้นมาหลากยุคหลากสมัยมากกวา่ 8,000 องค์
เรยี งรายอยทู่ ุกสว่ นตามผนังถ้ำ โดยพระพุทธรปู บางองค์มีอายุมากนับพันๆปี
และบางองค์อาจมีอายไุ มม่ ากแค่ 30-50 ปีเทา่ นั้ น
เหตผุ ลที่ถ้ำพินดายามีพระพทุ ธรปู ประดิษฐานอยมู่ ากมายขนาดนี้นา่ จะมาจากความเชื่อที่
วา่ หากใครได้สร้างพระหรอื เจดีย์ถวายเปน็ พทุ ธบชู าแล้ว
ก็จะได้บุญ ได้กุศล มีแต่ความโชคดี
ภายในถ้ำนอกจากพระที่ปิดทองเป็นจำนวนมากแล้ว มีพระพุทธรูปสีดำอยู่ 2
องค์ ที่ไมค่ วรพลาดการกราบนมัสการบูชา นัน่ ก็คือ พระพุทธรปู สีดำที่เชื่อกันวา่
มีเหงื่อออกมาตมาตลอดเวลาทำให้ไมส่ ามารถปิดทองได้
และพระพุทธรปู ทรงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ที่ใครได้กราบไหว้ขอพรแล้ว
ก็จะประสบความสำเรจ็ ในเรือ่ งที่ขอ
ถ้ำพินดายา นอกจากจะมพี ระพทุ ธรปู จำนวนมากแล้ว
เมื่อเดินทางถึงปากถ้ำจะมีรปู ปั้นแมงมมุ ยักษ์แบบนี้อยตู่ รงทางขึ้นวัด
ใกล้ๆกันก็จะมีรปู ปั้นเจ้าชายอยู่ด้วย ซึ่งเป็นที่มาของเมืองพินดายา โดยตำนานกล่าวไว้ว่า
มีนางฟ้ า 7 องค์ ลงมาเล่นน้ำที่สระน้ำใหญ่
เพลิดเพลินสนกุ สนานจนพลบคำ่ เหาะกลับสวรรค์ไมท่ ั น
เลยพากันมาหลบพักนอนในถ้ำนี้
รงุ่ เช้าพอจะกลับออกมาปรากฎวา่ มีแมงมุมยักษ์ตัวหนึง่ มาขวางปากถ้ำเอาไว้
พร้อมจับนางฟ้ ากับบรรดานางรับใช้กินเป็นอาหาร
จนกระทั่งเหลือนางฟ้ าองค์สดุ ท้ายกำลังจะถูกจับกิน ปรากฎมีเจ้าชาย
ขี่ม้าขาวมาชว่ ยเอาไว้ได้ทัน โดยการฆา่ เจ้าแมงมมุ ยักษ์ด้วยธนู หลังจากนั้ น
เจ้าชายกับนางฟ้ าก็เกิดหลงรักกันและแตง่ งานอยกู่ ินกันที่เมืองนี้
มีลูกมีหลานสืบทอดกันมาเป็นชาวเมืองพินดายา ดังกล่าว
การเดินทางขึ้นมาเที่ยวหรอื กราบไหว้พระพุทธรปู
สมัยกอ่ นต้องเดินขึ้นมาตามบันไดจำนวนหลายร้อยขั้ น
แตป่ ั จจุบันมีการสร้างลิฟท์จากแรงศรัทธาของชาวเมืองพินดายา
ทำให้สะดวกสบายขึ้นมาก
ชาวเม ืองพินดายากล่าวว่า พินดายาคือเมืองแหง่ ซากรุ ะ

วันที่ 4

ซึ่งดอกไม้ที่ขายเพื่อนำไปไหว้พระก็จะเป็นดอกซากุระ
แม้กระทั่งบัตรคล้องกล้องก็เป็นรปู ดอกซากุระพร้อมวิวสวยๆของเมือง

อนิ เล - พินดายา - มัณฑะเลย์
อาหาร

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกอ่ นการเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม แวะซื้อของที่ระลึก เชน่ รม่ กระดาษ
...เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ เหนิ ฟ้ าสเู่ มืองมัณฑะเลย์ กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Shwe Phyi Hotel Superior room or similar 4*

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - อมรปรุ ะ - สะพานไม้อเู่ ป็ง - มัณฑะเลย์ซิต้ ที ั วร์
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

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่เมืองอมรปุระ
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรเิ วณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden Nga-PheKyanng Monastary

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อเู่ ป็ง - มัณฑะเลย์ซิต้ ที ั วร์
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางสู่เม ืองอมรปุระ AMRAPURA
เป็นเมืองที่อยทู่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร
ในฐานะเมืองราชธานเี กา่ ที่เคยรงุ่ เรอื ง เป็นราชธานเี พียง 76 ปี
กอ่ นที่พระเจ้ามินดงจะย้ายราชธานไี ปยังเมืองมัณฑะเลย์
ปัจจุบันบรเิ วณเมืองอมรปุระไม่ปรากฎอาคาร
พระราชวังหลงเหลืออยู่เนือ่ งจากถูกรื้อถอนไปสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์จนหมดสิ้ น
แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม วิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง
และศิลปะวัฒนะธรรมที่ดึงดูดนักทอ่ งเที่ยวให้เดินทางมาเยือนเมืองอมรปุระอยตู่ ลอดเวล
า
ทำบญุ ที่ วั ดมหากั นดายง สถานทีพ่ ระสงฆ์ และสามเณรมาศึกษาเลา่ เรยี นธรรมะ
และพระไตรปิฎก เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญท่ ี่สดุ ของพมา่
มีกฎระเบียบและการปฎิบัติที่เครง่ ครัด
ทำให้ชาวพมา่ สง่ บตุ รหลานมาศึกษาพทุ ธศาสนากันเป็นจำนวนมาก ในทกุ ๆวันเวลา
10.30 น. พระภิกษ ุ สามเณร จะเดินเรยี งแถวกันเพื่อรับบิณฑบาตอาหาร
จากพุทธศาสนกิ ชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงการนำข้าวสาร อาหารแห้ง สมุดปากกา
ดินสอ และอุปกรณ์การเรยี น มาบรจิ าค
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก
จะมีสะพานใหนยาวเทา่ หรอื โรแมนติคเทา่ สะพานนี้ อูเบ็ง หรอื ที่คนพมา่ เรยี กวา่ อูเปง
เป็นชื่อข้าราชการผ้ ใู หญผ่ ้ สู ร้างสะพานนี้ข้ ึนเมื่อปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหวา่ งเมืองอมรปุระ
กับเกาะที่ชื่อวา่ แต๊ะเตหยัว ที่อยกู่ ลางทะเลสาบตองตะมาน
อเู บ็งสร้างจากไม้สักที่ร้ อื มาจากพระราชวังเกา่ แหง่ กรงุ อังวะ
และอาคารเกา่ แถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้ งส้ ิน 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อเู่ ป็ง - มัณฑะเลย์ซิต้ ที ั วร์
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Shwe Phyi Hotel Superior room or similar 4*

วันที่ 6

มัณฑะเลยฺ - พระมหามัยมุนี - กรงุ เทพฯ
แผนที่

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
หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนแี ล้ว
เดินทางสเู่ มืองอมรปุระเพื่อชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ วัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสสู่ นามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็ตอิน และโหลดสัมภาระ
00:00 บินลัดฟ้ ากลับสู่กรงุ เทพฯ โดยสายการบิน ...
00:00 ถึงสนามบิน... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่ 6

มัณฑะเลยฺ - พระมหามัยมุนี - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ เช้าตรู่
ที่ยว
นมัสการ พระมหามั ยมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด1ใน5แหง่ ของพมา่ ถือเป็นต้นแบบพ
ระพทุ ธรปู ทองคำขนาดใหญท่ รงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ที่ได้รับการขนานนามวา่ พระพทุ ธรปู ทอง
คำเนื้อนมิ่ ที่พระเจ้ากรงุ ยะไขท่ รงหลอ่ ขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ
7นิ้ วห้ มุ ด้วยทองคำเปลวหนา 2
นิ้วทรงเครือ่ งประดับทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9ฟุตในปีพ.ศ.2327พระเจ้าปดุงได้สร้า
งวัดมหามุนี หรอื วัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรอื วัดพยาจี)
เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า
สีปอกอ่ นจะเสียเมืองพมา่ ให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำจึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง700บาทตอ่ มาในปีพ.ศ.2426ชาวพมา่ ได้เรีย่ ไรเงินเพื่อบูร
ณะวัดขึ้นใหมม่ ีขนาดใหญก่ วา่ เดิมโดยสายการออกแบบของชา่ งชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็น
วัดที่สร้างใหมท่ ี่สุดแตป่ ระดิษฐานพระพุทธรปู เกา่ แกท่ ี่สุดในเมืองพมา่ โดยรอบๆระเบียงเ
จดีย์ยังมีโบราณวัตถทุ ี่นำไปจากกรงุ ศรอี ยธุ ยาเมื่อครั้ งกรงุ แตกครั้ งที่ 1
พร้อมทั้ งรว่ มพิธกี ารอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิรมิ งคล
รว่ มทำบุญบูรณะ วั ดกุสินารา เป็นวัดซึ่งมีอายุหลายร้อยปี วัดกุสินารา
วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง อายุกว่า 120 ปี ที่
ชื่อวัดเแป็นชื่อเดียวกันกับเมืองกุสินาราที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรนิ พิ พานของพ
ระพุทธเจ้า บรรยากาศภายในวัดสร้างคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
มีการวาดลวดลายของต้นสาละไว้บนเสา โดยตามตำนานเลา่ วา่
พระพุทธเจ้าปรนิ พิ พานในป่าใต้ต้นสาละ
พระพทุ ธรปู ประธานของวัดเป็นพระพทุ ธรปู ปางไสยาสน์อัน
ด้านซ้ายและขวามีรปู ปั้นพระสาวก พระฤาษ ี นักบวช และยักษ์
ที่มาเฝ้ าพระพทุ ธเจ้าเมื่อปรนิ พิ พาน
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม
ค่ารถนำเที่ยวตลอดทรปิ
คา่ ที่พัก 5 คืน ระดับ 4 ดาว
ค่าอาหารตามรายการ
คา่ ไกด์ และคา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ
คา่ ลอ่ งเรอื ที่ทะเลสาบอินเล
คา่ รถม้าเมืองพุกาม
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตุ (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท
คา่ รักษาพยาบาล (Accident medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินกรงุ เทพ – ยา่ งก้ งุ /มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพ
ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
คา่ มินบิ าร์ในห้องพัก และคา่ ใช้จา่ ยอื่นๆ นอกเหนอื รายการที่ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถ่นิ และคนขับรถ
คา่ ภาษนี ้ ำมัน ถ้ามีการเรยี กเก็บเพิ่มจากสายการบิน
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

