 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 31 ม.ค. 2019 17:03

ทัวร์พมา่ ยา่ งก้ งุ พกุ าม อินเล 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...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมั สการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่

เจดีย์กาบาเอ
พระเจดีย์โบตะตอง
วัดแมวกระโดด
วัด Shwe Yan Phe Temple
เยี่ยมชม และขอพร
วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ
ชม Floating Garden




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

34,900.30,800.28,500.27,500.5,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ - เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ - 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

รายการเดินท รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอยา่ งเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพโดยรวมวา่ ไปใหนบ้าง
าง
ซึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกันที่ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผ้ โู ดยสาร ขาออก ชั้ น 4
เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ลูกค้าเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระด้วยตนเอง
00.00 เหนิ ฟ้ าสู่ เมืองยา่ งก้ งุ โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ .........
00.00 เดินทางถึง สนามบินยา่ งก้ งุ ประเทศเมียนมาร์ มัคคเุ ทศรอต้อนรับ
และนำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ เจดีย์สเุ ล
ช่วงบ่าย
เดินทางไหว้พระ และชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชเวดอว์เมียต เจดีย์โบตะทาว เทพทันใจ
หรอื โบโบยี ตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชม เจดีย์สุเล ชื่อและความหมายแปลวา่ จลุ เจดีย์ มหาเจดีย์คิอเจดีย์ชเวดากอง
เป็นเจดีย์แหง่ ศนู ย์รวมจิตใจชาวยา่ งก้ งุ เจดีย์สเุ ลตั้ งอยใู่ จกลางกรงุ ยา่ งก้ งุ
ซึ่งถือเป็นหลักวัดระยะทางของประเทศพมา่ โดยเรมิ่ วัดจากเจดีย์สเุ ลออกไป
มีถนนเวียนออกทั้ งสี่ทิศ เป็นวงเวียนที่สำคัญที่สุดของย่างก้ งุ
มหาเจดีย์คิอเจดีย์ชเวดากอง และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า
เจดีย์สุเล ตามตำนานเลา่ วา่ เมื่อผุสสะและภัีลิกะ สองพี่น้องได้เส้นพระเกศาธาตุมา
กอ่ นที่จะเลือกที่ตั้งสร้างพระเจดีย์ชเวดากองเพื่อประดิษฐานพระเกษาธาตุ เทวด กษัตรยิ ์
และบุคคลสำคัญได้มาประชุมตรงเจดีย์สุเลโดยวางพระเกษาธาตุไว้ชั่วคราว
กอ่ นที่จะย้ายไปประดิษฐานที่พระธาตชุ เวดากอง
หลังจากนั้ นจึงได้สร้างเจดีสเุ ลตรงสถานที่ประชมุ กันในครั้ งนั้ น

วันที่ 1

เดินทางต่อยังวั ดพระนอนเจ้าทั ตจี เพื่อนมัสการ พระนอนเจ้าทั ตจี
กรงุ เทพฯ - ยา่ งกหร้ งุ อื -พระตาหวาน
เจดีย์ชเวดากอง
ที่เรยี กวา่ พระตาหวานเนือ่ งจากทางวัดได้ให้ระบายสีองค์พระใหมต่ ลอดเวลาโดยเฉพาะที่
พระพักตร์ ทาสีขาวแต้มสีแดง และระบายสีฟ้าที่เปลือกพระเนตร
ทำให้มีพระเนตรสวยงาม พระนอนองค์ปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450
แทนองค์เดิมที่สร้างโดย เซอร์ โป ทาร์ เมื่อ พ.ศ. 2450 ซึ่งชำรดุ เสียหายมาก
ประชาชนจึงเรีย่ รายเงินสร้างองค์ใหมข่ ้ ึนมาแทน
ช่วงบ่าย
ชม วั ดชเวดอว์เมียต หรอื วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณ ี
เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วศักด์ ิสิทธ์ ทิ ่อี ั ญเชิญมาจากประเทศจีน
เป็นองค์เดียวกับที่เคยอัญเชิญมายังพุทธมณฑล ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545
นมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ มีความสูงประมาณ 40 เมตร
สีเหลืองทองอรา่ มนี้มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่ๆตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ
8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงสง่ ทหาร 1,000.- นายมาเฝ้ ารักษาไว้
ตอ่ มาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนสุ รณ์ พร้อมแบง่ พระเกษาธาตปุ ระดิษฐานไว้ 1
เส้น กอ่ นที่จะนำพระเกษาธาตทุ ี่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง ตะทาว แปลวา่ 1,000
โบตะทาวก็หมายถึง ทหาร 1,000 นาย
ท่ีห้ ามพลาดค ือ
พระเกษาธาตุแหง่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้
เข้าชมครั้ งละไมก่ ี่คน
และต้องตกตลึงกับความงดงามของฝาผนังห้องซึ่งกรดุ ้ วยทองคำอรา่ มระยิบระยับ
สักการะ เทพทั นใจ หรอื นั ตโบโบยี เพื่อให้สมปรารถนาอยา่ งทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว
นี้ยังมี นัตโบโบยี ที่ทั้งชาวไทยและชาวพมา่ ตั้ งใจมาใหว้อธษิ ฐานขิอพรให้สมหวังทันใจ
นำทา่ นสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ
ห้ามคนอื่นได้ยิน
นั ตค ืออะไร นัต Nat คอื เจ้าทีเ่ จ้าทางหรอื เจ้าพอ่ เจ้าแม่
ชาวพมา่ นับถือนัตเป็นที่พึ่งทางใจมานานแล้ว สมัยที่พระเจ้าอนริ ทุ ธ์
หรอื พระเจ้าอโนรธาทรงนพพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาท
พระองค์ได้พยายามให้ประชาชนเลิกนับถือนัต แตก่ ็ไมส่ ำเรจ็
สดุ ท้ายต้องใช้วิธจี ั ดระเบียนนัต โดยทรงแตง่ ตั้ งให้พระอินทร์เป็นนัตที่ 37

วันที่ 1

และให้ถือเป็นกษัตรยิ ์ แหง่ นัต พร้อมทั้ งตั้ งศาลหลวงขึ้นที่เขาโปปา
หรอื ที่เรยี กว่ามหาคีรนี ั ต

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ - เจดีย์ชเวดากอง

อาหาร

ที่พัก

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา่ พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคเู่ มือง
ียนมาร์
ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาซึ่งมีทั้งผ้ คนชาวเม
ู
และชาวตา่ งชาติมานมัสการอยา่ งไมข่ าดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ
สัมผัสความนา่ ทึ่งใน ความเชื่อ
ความศรัทธาตอ่ พทุ ธศาสนาและความรักที่มีตอ่ มหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พา
ทา่ น เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์
ชมศิลปะที่ปราณตี งดงามของสถูปที่เรยี งราย ระฆังเก่าแก่ และพระพุทธรปู
ชเวดากองเป็นหนึง่ ในศาสนสถานที่งดงามมากที่สุดแหง่ หนึง่ ของโลกในช่วงตอน
เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน
เปรยี บเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Vintage Luxury Yacht Hotel 4 * Deluxe Room

วันที่ 2

ยา่ งก้ งุ - พุกาม - วัดติโลมินโล - วัดอนันดา - วัดชเวสันดอว์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/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

วันที่ 2

ยา่ งก้ งุ - พุกาม - วัดติโลมินโล - วัดอนันดา - วัดชเวสันดอว์
การเดินทาง ช่วงเช้า
00 :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
พุกามหรอื บากั น Bagan พื้นที่ราบแห้งแล้งรมิ ฝั่งตะวันออกของแมน่ ้ ำอิรวดี
คือราชธานซี ึ่งเจรญิ สูงสุดในประวัติศาสตร์ ดินแดนวิเศษที่ไม่คววรพลาด
ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์ท่จี ะประทับใจอยู่ใความทรงจำตลอดชีวิต
พุกาม
ถือเป็นราชธานแี หง่ แรกของชาวพมา่ และราชธานที ี่รงุ่ เรอื งสุดด้วยเพราะได้พบหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่เป็นเจดีย์ วิหาร และตัวอาคารที่เชื่อวา่ มีมากกวา่ 4,000 แหง่
ที่เหลือยังมีอีกหลายสว่ นที่จมดินอยู่
อันแสดงถึงเรือ่ งราวทางพทุ ธศาสนาได้มาปักหลักอยา่ งมั่นคงในเมืองพกุ าม
ชม วั ดติโลมินโล ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าติโลมินโล
หรอื พระเจ้าเขยะเถนขะนะดวงมยา เป็นกษัตรยิ ์ ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พุกาม
ครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 1755 -1777 เป็นผ้ สู ร้างวิหารแหง่ นี้ และคำว่า ติโลมินโล
ที่แปลวา่ ฉัตรโน้มลงให้
เหตุการณ์น้ เี กิดเมื่อคราวที่พระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้านรปติสิทธ ู
ต้องการแตง่ ตั้ งโอรส 1 ใน 5 ของพระองค์ให้เป็นรัชทายาท
ทั้ งหมดได้ถูกเชิญให้มายืนเรยี งกัน
จากนั้ นพระรช่ บิดาได้เสี่ยงทายนำเศวตฉัตรมาตั้ งแล้วอธษิ ฐานวา่
ถ้าเศวตฉัตรโน้มลงให้ใครผ้ นู ั้ นจะได้รับแตง่ ตั้ งให้เป็นรัชทายาท
ผลการเสี่ยงทายปรากฏวา่ เศวตฉัตรโน้มเอียงไปที่พระเจ้าติโลมินโล
ผ้ เู ป็นโอรสองค์สุดท้อง
ต่อมาเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์จึงทรงสร้างวัดแหง่ นี้บนสถานที่ทำการเสี่ยงทายเศวต

วันที่ 2

ฉัตร

ั นดอว้ นเอกของเม
ิโลมนินดาโล -สถานที
ยา่ งก้ งุ - พุกาม ชม- วัดวั ตดอนั
วัดอนัน่ห้ดา
- วัดชเวส
์
ืองพุกาม
ามพลาด
ผลงานชิ

ซึ่งเป็นสุดยอดในทุกๆด้าน เจดยี ์ วหิ ารอนันท หรอื ทีเ่ รยี กวา่ วหิ ารอนันดา
หรอื อนันทวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1091 ตามพงศาวดารเลา่ วา่ มีพระสงฆ์ชาวอินเดีย 8
รปู เดินทางมายังพุกามและได้กราบทูลพระเจ้ากยันสิตถาวา่
เคยปฎิบัติธรรมอยทู่ ี่วัดถ้ำนันทมูลในเทือกเขาหมิ าลัย
พร้อมทั้ งบันดาลนมิ ิตให้พระองค์เหน็ วัดถ้ำแหง่ นั้ นซึ่งเป็นที่สถิตของเหลา่ พระอรหันต์แล
ะพระปัจเจกพทุ ธเจ้า เมื่อนั้ นพระเจ้ากยันสิตถาก็ทรางปิติสขุ ยิ่งนัก
จึงโปรดเกล้าให้สร้างวิหารอนันทขึ้น
ซึ่งงดงามมหัสจรรย์จนพระองค์ถึงกับรับสั่งให้ประหารชีวิตช่างทั้ งหมดเพราะเกรงว่าจะมี
การสร้างซ้ำ
เดินทางตอ่ ยัง เจดีย์วิห ารชเวกูจี สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอลองสติ ถุ กษัตรยิ ์ ใจบุญ
ทรงสร้างเจดีย์วิหารชเวกูจีข้ ึนในปี ค.ศ. 1140 โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือน
คำวา่ อลองสิตถุหรอื สินธ ู นั้ นหมายถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต
พระองค์จึงทรงจารึกไว้ที่นวี่ า่ การสร้างเจดีย์ยอ่ มได้บุญมาก แตถ่ ้ าหากเลือกผลบุญได้
ข้าจะแผผ่ ลบญุ ให้กับทกุ ชีวิตข้าไมต่ ้ องการเกิดเป็นพราหมณ์ เทพเจ้า วีรบรุ ษุ
หรอื กษัตรยิ ์ ข้าปรารถนาเป็นพระพทุ ธเจ้าเพื่อชว่ ยดึงมนษุ ย์ชาติไปสแู่ ดนสงบชั่วนริ ั นดร์
ชเวกูจี แปลว่า ถ้ำทองคำ โดยหันหน้าไปทางทิศเหนอื แทนที่จะเป็นทิศตะวันออก
ผังเป็นรปู ส่เี หลี่ยม มีช่องประตู หน้าต่างขนาดใหญ่
ทำให้แสงส่องสว่างเข้ามาด้านในได้ดีกว่าสถาปัตยกรรมยุคก่อนหน้านั้ น
ด้านบนเป็นระเบียงแคบ
ถ้ามองตรงไปจะเหน็ ซ้ มุ ที่อกแบบหลอกตาให้เข้าจวา่ เป็นทางตัน
แตค่ วามจรงิ แล้วสามารถเดินตอ่ ไปอีกด้านหนึง่ ได้ แม้จะไมอ่ ลังการเทา่ จุดอื่น
แตก่ ็เป็นจดุ ชมทะเลเจดีย์ที่สวยงามอีกแหง่ หนึง่
ช่วงบ่าย
ชม วั ดมนหู ะ พระอึดอั ด วั ดคั บแค้ น สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนหู ะ กษัตรยิ ์
มอญผ้ เปู ็นเชลยอยู่ที่พุกาม
ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเมื่อครั้ งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนหู ะ
ทรงสร้างวิหารแหง่ นี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความอึดอัดใจที่มีต่อการตกเป็นเชลย
โดยการสร้างพระพุทธรปู ปางมารวิชัยและพระพุทธรปู ปางไสยยาสน์ให้มีขนาดใหญโ่ ตอึด
อัดคับโบสถ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1059 พร้อมอธษิ ฐานวา่
ชาติหน้าฉันใดขออยา่ เป็นผ้ แพ
ู ้ และถูกจองจำอีก
ชม วิห ารกู่เป้ าจี กู่ แปลวา่ ถ้ำ เป้ าหรอื เปา แปลวา่ รหู รอื โพรง จี แปลวา่ ใหญ่

เป็นวิหารรนุ่ แรกๆของพุกามที่มีหลักฐานทางศิลปกรรมทรงคุณค่ามาก
วันที่ 2 โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นและจิตกรรมฝาผนัง ที่ยูเนสโก้
ินโล่า-ตว่อั ดการไปชมมากที
ยา่ งก้ งุ - พุกาม กล- ว่าั ดวไวติโ้ วลม่าควรค
อนันดา - วัดชเวส
่สุดแหั นง่ดอว
หนึ์ง่ ของพุกาม

อาหาร

ชม วั ดชเวสันดอว์ ชเวสันดอร์หมายถึง เส้นพระเกษาทองคำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1057
เป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า
ซึ่งพระเจ้าอนริ จุ น์ทรงนำมาหลังจากรบชนะเมืองสะเทิม
องค์ระฆังตั้ งอยบู่ นฐานประทักษณิ ซ้อนลดหลั่นขึ้นไป 5 ชั้ น
ด้านบนมีสวุ รรณฉัตรปรปะดับอยู่ ที่นเี่ หมาะอยา่ งยิ่งสำหรับชมทะเลเจดีย์
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
พักที่ Floral Breeze Hotel 4 * Superior Room

วันที่ 3 พุกาม - เฮโฮ - อินเล
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+(Burma)/Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@21.012334,95.3427161,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8ff
ad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินพุกาม เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ
ี ่ยว
เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานท่องเที
นัง่ สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรเิ วณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden Nga-PheKyanng Monastary

สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
- เฮโฮ
อินเลYAN PHE แปลว่า สมปรารถนา
ทวี่ยั นว ที่ 3 พุกาม
วั ดชเวยั
นเป -SHWE
เป็นวัดที่ศาลาสร้างด้วยไม้สักทั้ งหลัง สร้างโดยเจ้าฟ้ าไทยใหญ่ เมื่อ 115 ปีท่แี ล้ว
จุดนา่ สนใจของ วัดชเวยองเป ก็คือ หน้าตา่ งศาลาวัดทรงรปู ไข่
ซึ่งจะมีสามเณรน้อยที่มารอศึกษาพระธรรม
นัง่ โผลห่ น้าออกมาดูนักทอ่ งเที่ยวที่เข้ามาชมวัด
นั กท
่ อ่ งเที่ยวที่เข้ามาชมวัดนี้ เพื่อทำบญุ อฐธิ าน ให้ตนเอง สมปรารถนา ในการดำรงค์ชีวิต
ตามชื่อวัด
ถึง เม ืองยอง ชเว Nyuang Shwe นัง่ สามล้อพม่า หรอื ภาษาพม่า
เรยี กว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan Shwe ยามเย็น
ทุกท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า พร้อมชนกลุ่มต่างๆของรัฐฉาน ซึ่งมีมากถึง 35
ชนเผา่ และในประเทศพมา่ มีมากกวา่ 135 เชื้อชาติ
ลอ่ งเรอื ชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา
ที่อาศัยอยรู่ อบๆทะเลสาบ
ชม ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยหู่ ลายแหง่ หมนุ เวียนกันไป เรยี กวา่ FIVE DAYS
MARKET จะเป็นศนู ย์รวมของชนเผา่ ตา่ งๆ ขนของ จากดอย
ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแหง่ นี้
ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด
ผา่ น หมบู่ ้ านชาวประมง,หมบู่ ้ านผลิตเครือ่ งเงิน, เครือ่ งทอง,
โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธเี ผาไฟ
ทา่ นจะได้สัมผัสกับวิธกี ารหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรอื ขาเดียว
ช่วงบ่าย
วั ดผ่องด่ออู ศนู ย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล
ที่ประดิษฐานพระพทุ ธรปู ไม้ศักด์ สิ ิทธ์ ิ 5 องค์ ที่คนไทยเรานยิ มเรยี กกันวา่ พระบัวเข็ม
เรือ่ งตำนาน และประวัติของพระบัวเข็มนั้ นยังไม่เป็นที่แนช่ ั ด
แต่ว่ากันว่าเกิดในสมัยพระเจ้าอลองสิทธ ู กษัตรยิ ์ พุกาม มานานนับหลายร้อยปีท่แี ล้ว
ตัวองค์พระที่ประดิษฐานทั้ ง 5
องค์ถูกปิดทองจนกลายเป็นก้อนกลมใหญก่ วา่ องค์พระเดิมมาก
ซึ่งนักทอ่ งเที่ยวและชาวพมา่ ที่แวะมาเยี่ยมเยื่อนเชื่อกันวา่ จะทำให้เกิดความรำ่ รวย
และชนะศัตรไู ด้
ในแตล่ ะปีจะมีงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญ เรยี กได้วา่ ระดับชาติกันเลยทีเดียว

วันที่ 3

จะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ช่วงปลายเดือน กันยายน-ตุลาคม
พุกาม
- เฮโฮ
เล ั วเข็ม 4 องค์ลงขบวนเรอื การะเวกแล้วแหไ่ ปตามหมู่บ้านรอบๆ
ีการอัน- เชอิญินพระบ
โดยจะม
ทะเลสาป
ขบวนแห่พระบั วเข็ม อาจจะเกดิ ข้อสงสัยทีว่ า่ มอี งค์พระบัวเข็มประดิษฐาน 5 องค์
แตท่ ำไมถึงแหข่ บวนเพียง 4 องค์ ก็เป็นเพราะวา่ ในปี ค.ศ. 1965
ระหวา่ งการแหอ่ งค์พระนั้ น เกิดพายุทำให้ขบวนเรอื ลม่ พระทั้ ง 5 องค์จมลงสทู่ ะเลสาบ
ผ้ ทู ี่รว่ มขบวนแห่ และชาวบ้านรว่ มกันชว่ ยงมหาองค์พระ ซึ่งพบได้เพียง 4 องค์เทา่ นั้ น
แตป่ าฏิหารย์ก็เกิดขึ้นเมื่อกลับไปที่วัดพบวา่ องค์พระองค์ที่ 5
นั้ นได้ประดิษฐาน์อยใู่ นวัดเรยี บร้อยแล้ว หลังจากนั้ น
ก็ไม่มีการนำองค์พระองค์นขี้ ้ ึนขบวนแหอ่ ีกเลย
นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาหงส์ไว้ตรงจุดที่องค์พระจมน้ำลงไปอีกด้วย
ลอ่ งเรอื ตอ่ ไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเม ืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ าย
ลวดลายตา่ ง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมบู่ ้ านอินปอคอ่ น นา่ ซื้อเป็นของที่ระลึก
หลังจากนั้ นเดินทางกลับไปหมบู่ ้ านผลิตบุหรีพ่ ้ นื เมือง และ สวนลอยน้ำ Floating
Garden ที่ปลูกผักมากมาย เชน่ พรกิ ผักกาด มะเขือเทศ
ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมา่ ทั้ งประเทศได้

อาหาร

เดินทางตอ่ ยัง Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรปู สำคัญๆ
ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน
ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง
และชมแมวกระโดดลอดบว่ งซึ่งได้รับการฝึกมาอยา่ งดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักทอ่ งเที่
ยวโดยเฉพาะ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
Amata Garden Resort (Inle)
พักที่ Amata Garden Resort Inle Lake 4 * Superior Room

วันที่ 4

อนิ เล - ยา่ งก้ งุ - กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@18.8435888,95.2647883,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8f
fad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30c1949
e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าจากที่พัก เดินทางสสู่ นามบินเฮโฮ
เพื่อเดินทางกลับยังกรงุ ยา่ งก้ งุ เมื่อเดินทางถึงไกด์จะนำชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ยา่ งก้ งุ ซืต้ ที ั วร์
ช่วงบ่าย
หลังชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว และะช้อบป้ ิงที่ตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมาย
นำออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00.00 บินลัดฟ้ ากลับสกู่ รงุ เทพฯ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่.........
00.00 ถึงทา่ อากาศยานสวุ รรณภูมิ/ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 4

อนิ เล - ยา่ งก้ งุ - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ซิต้ ีทัวร์ในย่างก้ ุง ยังมีอาคารยุคโคโลเนยี ลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ ที่สวยงามสว่ นให
ญไ่ ด้รับการบูรณะ ตกแตง่ ปรับปรงุ ใหม่ และถูกใช้ตา่ งไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารที่อยอู่ าศัยเกา่ แกห่ ลายแหง่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิ ย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยคุ โคโลเนยี ลเชน่
City Hall,Maharbandoola ในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าครองพม่า
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพรห่ ลายเข้ามาในพม่า
โดยเฉพาะย่างก้ งุ
เพราะถึงแม้วา่ ตอนนี้ประเทศพมา่ จะไมไ่ ด้เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ ชม
China Town ยา่ นไชนา่ ทาวน์ ให้ทา่ นได้เดินยา่ นนี้มีของกินไปเพียบ ไมว่ า่ จะเป็นขนม
เม็ดมะมว่ งหมิ พานต์ ทาร์ตไข่ ทเุ รยี 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
อิสระช้อปป้ ิง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอื ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
ตั้ งอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
จอร์จ สก๊อต เมื่อปี ค.ศ. 1962 สมัยที่พม่าเป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษ
แตห่ ลังจากพ้นจากอาณานคิ มก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้มีร้านค้าประมาณหนึง่ พันหกร้อยกวา่ ร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่
ไม้สัก อัญมณ ี ภาพเขียน เครือ่ งเงิน เสื้อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น

จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน
วันที่ 4 เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภระ
อนิ เล - ยา่ งก้ งุ -มื้กร
อาหาร
อเชงุ ้เทพฯ
า
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ
คา่ โรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ
คา่ อาหาร
คา่ พาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
คา่ มัคคเุ ทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
คา่ รถม้า
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ทิปมัคคเุ ทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนอื จากรายการ
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ และ คา่ ภาษสี นามบิน ไทย พมา่
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/myanmar/984

