อาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิง่ +กุง้ มังกร+กุง้ แม่น้ า
วันแรก
17.00 น.
19.15 น.
20.00 น.

สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สาย
การบิ น เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบิ นที่ 8M 332 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
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วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา

วันที่สาม
เช้า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั
พักที่ SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณานากระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสาหรับ 1 คืน เพื่อขึ้น
พระธาตุอินทร์แขวน) จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางไปยังเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
เมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนอง นำท่ำนตักบำตรวัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญ
ใส่บำตรข้ำวสวยแด่ภกิ ษุ สำมเณรนับพันรูป (ถ้ำต้องกำรถวำยสิง่ อื่นๆ ก็สำมำรถนำไปได้ตำมกำลังศรัทธำ
เช่น สมุด และเครือ่ งเขียน สำหรับกำรศึกษำของ ภิกษุ สำมเณร) สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นโรงเรียนสอน
พระพุทธศำสนำนักธรรมชัน้ ตรี โท และเอก
นมัสการ พระเจดียช์ ะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมเุ ตา พระเจดียใ์ นสมัยเดียวกันกับพระเจดียช์ เวดากอง
เป็ นพระเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองหงสาวดี เป็ นเจดียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในหงสาวดี เป็ นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุง
หงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็ นสถานทีป่ ระกอบพิธศี กั ดิ ์สิทธิ ์ ก่อนออกศึกของ
บูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริยม์ อญหรือพม่า รวมทัง้ พระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมือ่
ครัง้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูห่ งสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดียอ์ งค์น้ี นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ ์สิทธิ ์ นาชมพระราชวังบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และ
บริเวณทีเ่ คยเป็ นตาหนักพระนางสุพรรณกัลยา ซึง่ เพิง่ เริม่ ขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี 2533 จากซาก
ปรักหักพังทีย่ งั คงหลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาว
ดีบุเรงนอง ปั จจุบนั ยังขุดไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่กส็ ามารถเห็นได้ว่า พระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิ เศษ กุ้งแม่น้าเมืองหงสาวดี
ถึงแก่เวลาออกเดินทางสู่ คิ นปุนแคมป์ (เชิ งเขาไจ้เที่ ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ครึง่ ถึงคินปุน
แคมป์ หยุดพักเพื่อเปลีย่ นรถโดยสารท้องถิน่ เพื่อขึน้ ไปบนเขาไจ้เทีย่ ว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชม.
ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง เดินทางเกือบถึงพระธาตุอนิ ทร์แขวน เดินทางถึงทีพ่ กั โรงแรม ซึง่ มี
ทัศนียภาพทีง่ ดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึง่ อยูร่ อบๆ และตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน
ซึง่ อยูใ่ กล้ทพ่ี กั มาก ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที พระธาตุอินทร์แขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhto Pagoda
(Golden Rock) แปลว่ำก้อนหินทอง อยูส่ งู จำกระดับน้ ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูง
เพียง 5.5 เมตร ตัง้ อยูบ่ นก้อนหินกลมๆ ทีต่ งั ้ อยูบ่ นยอดเขำอย่ำงหมิน่ เหม่ แต่ชำวพม่ำมักยืนกรำนว่ำไม่ม ี
ทำงตก เพรำะพระเกศำธำตุศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีบ่ รรจุอยู่ภำยในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ ม ทำให้หนิ ก้อนนี้ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่ำง
สมดุลเรือ่ ยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปี
จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
รับประทานอาหารคา ณ โรงแรมทีพัก หลังรับประทำนอำหำร อิสระพักผ่อน หรือนังสมำธิ
่
ทบ่ี ริเวณองค์
พระธำตุตำมอัธยำศัย
พักที KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL / MOUNTAIN TOP (ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน)
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง
**อิ สระทุกท่านทาบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนี ยภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย**
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัวโมง
่
นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมือ่ ชาว
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เช้า
06.15 น.
07.10 น.

อังกฤษ สร้างทางรถไฟไปมัณฑะเลย์ กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ พี ุทธลักษณะทีส่ วยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของชาวพม่าทัวประเทศ
่
และเป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดของ
พม่า อีกทัง้ ยังสามารถเลือกหาเครือ่ งไม้แกะสลักทีม่ ี ให้เลือกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยัง
สามารถเลือกซือ้ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ในราคาถูก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิ เศษ กุ้งแม่น้าเมืองหงสาวดี
จากนัน้ นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปนุ ซึง่ บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบ
ทัง้ 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คอื 1. พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้ากุสนั โธ (ทิศ
ตะวันออก) 3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพีน่ ้อง ทีอ่ ุทศิ ตน ให้กบั
พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้ งแวะกับบุรษุ เพศ จากนัน้ นาทุกท่าน
เดินทางกลับเมืองย่างกุง้ นาท่านชม เจดียโ์ บตาทาวน์ สถานทีร่ บั พระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานทีพ่ ระมหา
เจดียช์ เวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ โี ครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดย
อัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคา และของมีค่าต่างๆ ทีพ่ ุทธศาสนิกชนนามาถวายมากมาย
จากนัน้ นาท่าน สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ ์สิทธิ ์ของชาวพม่าและชาวไทย และชมพระ
พุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระตาหวาน ซึง่ เป็ นพระทีม่ ตี าสวยงามทีส่ ุดในประเทศพม่า ชมพระบาททีม่ ภี าพ
มงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16
ฟุต จำกนัน้ นำทุกท่ำนชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ซึง่ เป็ นพระทีม่ ตี ำสวยงำมทีส่ ุดในประเทศพม่ำ ชม
พระบำททีม่ ภี ำพมงคล 108 ประกำรและพระบำทซ้อนกันซึง่ แตกต่ำงกับศิลปะของไทย มีขนำดควำมยำว
55 ฟุต ควำมสูง 16 ฟุต นำทุกท่ำนสักกำระ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธำตุประจำปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน
5 มหำบูชำสถำนสูงสุดของพม่ำ และยังเป็ นพระมหำเจดียค์ ่บู ำ้ นคู่เมืองพม่ำ โบรำณสถำนศักดิ ์สิทธิ ์ของโลก
อำยุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดียป์ ระดับด้วยทองคำแท้ห่อหุม้ หนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญ
มณีต่ำงๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนำดเท่ำไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรทีป่ ระเมิน
ค่ำไม่ได้ ภำยในประดิษฐำนเส้นเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำองค์ปัจจุบนั และบริโภคเจดีย์ (เครือ่ งใช้) ของ
พระพุทธเจ้ำองค์ก่อนทัง้ 3 พระองค์ นมัสกำร ณ จุดอธิษฐำนศักดิ ์สิทธิ ์ พร้อมใบไม้ทม่ี คี วำมหมำยถึง “ชัย
ชนะและควำมสำเร็จ”
รับประทานอาหาร ณ แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชนิ ดให้ ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่าพร้อมชม
การแสดงนาฏศิ ลป์ ของพม่าอันงดงามชดช้อย ณ ภัตตาคารลอยน้าการะเวก บนทะเลสาบหลวง
ภัตตาคารนี้สร้างในปี ท่ี 2513 เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็ นรูปนกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์
ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของพระมหาเจดียช์ เวดากองได้งดงามน่ าประทับใจเป็ นอย่างยิง่
พักที่ SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
ย่างกุ้ง-พุกาม
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
นาท่านเดิ นทางสู่เมืองพุกามโดยสายการบิ น Air Bagan เที่ยวบิ นที่ W9 009
เดินทางถึงสนามบินเมืองพุกาม นาท่านท่อง เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ ทีม่ อี ายุกว่า
2,000 ปี ของกษัต ริย์อ นุ รุ ท มหาราชแห่ ง อาณาจัก รพุ ก าม น าท่ า นสัม ผัส แหล่ ง โบราณสถานและ
ประวัตศิ าสตร์ของอาณาจักรพุกาม
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นาท่านชม พระเจดียช์ เวสิ กอง (Shwezigon Pagoda) **สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ซึง่ เป็ นสถูป
ดัง้ เดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึน้ หลังพระเจ้าอโนรธาขึน้ ครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ จาก
พระสรีร ะหลายส่ ว น มีล กั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เ ป็ นทัง้ ที่ป ระชุ มสวดมนต์ และศูนย์กลางของ
พระพุ ทธศาสนานิก ายเถรวาทในพุก าม นาท่านเข้า ชม วัด อนั นดา (Ananda Temple) ตัง้ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึง่ วิหารแห่งนี้นับได้ว่า
เป็ นวิหารที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีมุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน แผนผัง
เหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม
และสิง่ ทีน่ ่าทึง่ ของวิหารแห่งนี้กค็ อื ทีช่ ่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้ม ี
แสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
จากนัน้ ชม วัดมนูหะ (Manuha Temple) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดย
พระเจ้ามนูหะกษัตริยแ์ ห่งมอญ เพื่อสังสมบุ
่ ญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัด
นี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นัง่ เบียดเสียดอยู่ภายใน
สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริยเ์ ชลยพระองค์น้เี ป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชม วัดดัมมะหยันจี
่ (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์กเ็ ชื่อว่า
เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองพุกาม สร้างขึน้ เพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวติ กว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาต
จะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตานานทีโ่ หดร้ายได้เล่าต่อกันมา
นาท่านเข้าชม วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิง่ ทีโ่ ดดเด่น
คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีง่ ดงามทีส่ ุดในพุกาม ทีย่ งั คงเหลืออยู่
จากนัน้ เข้าชม วัดติ โลมิ นโล (Htilominlo Temple) อยู่ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
1.5 กิโลเมตร สร้างขึน้ เมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติ
สิทธู ซึง่ เกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ง และได้เสีย่ งทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร
เท่ากันทัง้ 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั ้ 4 ทิศ ทัง้ สองชัน้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั
ลวดลายปูนปั น้ อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมือ่ ปี พ.ศ.1761 ซึง่ ได้รบั การยกย่องว่ามีความ
สวยงามมากทัง้ ภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูนปั น้ บริเวณฐานด้านนอก
จากนัน้ ชม วัดชเวกู่จี (Shwegugyi Temple) เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในพม่า มีเอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรม
โดยเฉพาะ สร้างเมือ่ ปี 1131 โดยพระเจ้าอลองสิทธู และพระองค์กไ็ ด้สน้ิ พระชนทีว่ ดั นี้ โดนปลงพระชนม์โดย
รัชทายาท แปลว่าถ้าทองทีย่ งิ่ ใหญ่งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมทีอ่ ยูใ่ นช่วงต่อของศิลปะพุ กามยุคแรกและยุค
หลัง ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดียช์ เวสันดอ (Shwesandaw Pagoda) เช่นเดียวกับเจดียช์ เวสิกอง
เจดียแ์ ห่งนี้สร้างขึน้ โดยกษัตริยท์ ม่ี อี านาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดียแ์ ห่งนี้จะ
เป็ นทีบ่ รรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว
ก็ยงั มีรูปปั ้นเทพเจ้าศักดิ ์สิทธิ ์ในศาสนาฮินดูตงั ้ อยู่
บริเวณลานของวิหาร จึงมีช่อื เรียกแบบฮินดูว่าเจดียก์ าเนซา (Ganesha Pagoda) เจดียช์ เวสันดอกนี้ยงั เป็ น
สถานทีเ่ หมาะสาหรับการชมทุ่งเจดียอ์ กี แห่งหนึ่งของพุกามเมือ่ ยามอาทิตย์ขน้ึ และตก จะได้เห็นภาพหมู่
เจดียส์ ุดลูกหูลกู ตา ทีต่ อ้ งแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม
รับประทานอาหารคา่ พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหาร อนันดา เมืองพุกาม
พักที่ MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN หรือเทียบเท่ า 4*
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วันที่ห้า
เช้า
07.35 น.
08.50 น.

เที่ยง

คา่
วันที่หก
04.00 น.

พุกาม-มัณฑะเลย์
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
นาท่านเดิ นทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิ น Air Bagan เที่ยวบิ นที่ W9 009
เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะทีอ่ ยูท่ างตอนใต้
ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ เป็ นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายมาอยูท่ เ่ี มืองมัณฑะเลย์ในปี
พ.ศ. 2400 นาท่านไปทาบุญที่ วัดมหากันดายง Mahakanta Temple ซึง่ เป็ นโรงเรียนสอนพระปริยตั ธรรม
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในพม่า มีสามเณร และพระจาพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนัน้ นาท่านชม สะพานอูเบียน
สร้างขึน้ จากไม้สกั ทีย่ าวทีส่ ุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป
สู่เจดียเ์ จ๊าต่อจี อยูอ่ กี ฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบียน เป็ นแม่ทพั นายก
องงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สกั ทีร่ อ้ื จากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จานวน 1,208 ต้น ทีส่ ร้างไว้เมือ่
200 กว่าปี ทแ่ี ล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทีย่ วชมพระราชวังหลวง มัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึน้ ตามผังภูมจิ กั รวาล
แบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุตวิ ่าเป็ นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มีกาแพง
ล้อมรอบทัง้ สีท่ ศิ ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชัน้
สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่องั กฤษ
เข้าชมวัดชเวนันตอ (Shwenuntow Temple) เคยตัง้ อยูใ่ นเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง
เป็ นสิง่ ปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดง
ทีเ่ หลือเพียงหลังเดียวทีย่ งั เหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์
สิน้ พระชนม์ พระเจ้าตีป่ ่ อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตัง้ ไว้ยงั ทีป่ ั จจุบนั เป็ นทีป่ ระทับนัง่ สมาธิของพระเจ้ามินดง
พระราชบิดาของพระเจ้าตีป่ ่ อ และสิน้ พระชนม์ชพี ทีว่ หิ ารแห่งนี้
นาท่านชมวัดกุโสดอ ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานทีท่ าการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ครัง้ ที่ 5
มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บนั ทึกไว้ว่า เป็ น
พระไตรปิ ฎกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
นาท่านเดินทางเข้าสู่เขา Mandalay Hill ตัง้ อยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สงู 240
เมตร เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามทีส่ ุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ อยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทัง้ เมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MANDALAY HILL RESORT หรือเทียบเท่า 5*
มัณฑะเลย์-เฮโฮ-ทะเลสาบอิ นเล
นาท่านเดินทางสู่วดั มหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึง่ แปลว่าวัดปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ วัดมหามัยมุนี
อยูห่ ่างจากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนทีต่ ดั ตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึน้ ในปี 1784 โดย
พระเจ้าโบ่ต่อพญา แต่รอ้ ยปี ให้หลังนัน้ เกิดไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ ทาให้ตอ้ งสร้างซ้าขึน้ ใหม่ นาท่านนมัสการ
พระมหามัยมุนี ***อันเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิ ธีล้างพระพักตร์พระมหา
มัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริ ญ*** เล่ากันว่าถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครือ่ งกษัตริยท์ ไ่ี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ทีพ่ ระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้
ทีเ่ มืองธรรมวดี เมือ่ ปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครือ่ งประดับทองปาง
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เช้า
09.25 น.
09.55 น.

เที่ยง

คา่
วันที่เจ็ด
เช้า
10.20 น.
11.15 น.
เที่ยง

มารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษ
ได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวทีป่ ิ ดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรีย่ ไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ ใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอิตาลีจงึ นับได้ว่าเป็ นวัดทีส่ ร้างใหม่ทส่ี ุด แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองพม่า โดยรอบๆ
ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทน่ี าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 จากนัน้ กลับโรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่เมืองเฮโฮโดยสายการบิ น Air Bagan เที่ยวบิ นที่ W9 001
เดินทางถึงสนามบิ นเมืองเฮโฮ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองยอง ชเว ระยะทางประมาณ 35 กม. ระหว่างทาง
นาท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้ าไทยใหญ่ เดินทาง
ถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนัน้ นาท่านลงเรือเพื่อเดินทางไปสู่ทะเลสาบอินเล นาท่านลงเรือ
ยนต์ (ลาละ5-6 ท่าน) มีชชู พี สาหรับทุกท่านเพื่อความปลอดภัย ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถชี วี ติ
ของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ทีอ่ าศัยอยูร่ อบๆ ทะเลสาบ นาท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา
(กรณีทเ่ี ดินทางตรงกับวันทีม่ ตี ลาด) ซึง่ จะมีอยูห่ ลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET
จะเป็ นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สมั ผัสกับ
วิถชี วี ติ ของชนเผ่าต่างๆ อย่างใกล้ชดิ นอกจากนัน้ ท่านจะได้ผ่านหมูบ่ า้ นชาวประมง, หมูบ่ า้ นผลิตเครือ่ งเงิน
, เครือ่ งทอง, โรงงานตีมดี แบบโบราณโดยวิธเี ผาไฟ ท่านจะได้สมั ผัสกับวิธกี ารหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้
เท้าพายเรือขาเดียว นาท่าน นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์ทีแ่ กะจากไม้จนั ทน์ อายุนบั พันปี
เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม. แต่ดว้ ยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิ ดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง
6 เท่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพืน้ เมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้ ายลวดลายต่างๆ ที่
สวยงามยิง่ ทีห่ มูบ่ า้ นอินปอค่อน น่าซือ้ เป็ นของทีร่ ะลึก หลังจากนัน้ เดินทางกลับไปหมูบ่ า้ นผลิตบุหรี่
พืน้ เมือง และสวนลอยน้า (Floating Garden) ทีป่ ลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจานวน
มากพอทีจ่ ะเลีย้ งคนพม่าทัง้ ประเทศได้ หลังจากนัน้ นาท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastery เป็ นสานัก
สงฆ์ทร่ี วบรวมพระพุทธรูปสาคัญๆไว้เป็ นจานวนมากเป็ นวัดทีไ่ ด้รบั การประกาศให้เป็ นโบราณสถาน
ประกอบด้วยเสาไม้สกั ถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึง่
ได้รบั การฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นกั ท่องเทีย่ วโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MYANMAR TREASURE RESORT INLE หรือเทียบเท่า 4*
เฮโฮ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิ น Air Bagan เที่ยวบิ นที่ W9 001
เดินทางถึงสนามบินเมืองย่างกุง้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เป็ ดปักกิ่ ง และสลัดกุ้งมังกร
นาท่านเลือกซือ้ สินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่ทส่ี ุดของพม่า รวบรวมความ
หลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มกุ งานไม้สกั ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก
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16.30 น.
18.15 น.

ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญีป่ ่ นุ ภาพเขียนสีน้า และสีน้ ามันอันงดงามในราคาถูก นมัสการ
พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึง่ เป็ นพระรูปทีแ่ กะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ทส่ี ุดของประเทศพม่า สี
ขาวสะอาดและไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ พระหัตถ์ขวา
บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุทอ่ี ญ
ั เชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงั กายกขึน้ หันฝ่ าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึง
การไล่ศตั รูและประทานความเจริญรุง่ เรือง นอกจากนี้ยงั มีการนาหินทีเ่ หลือมาสลักเป็ นพระพุทธบาท ซ้ายขวา ประดิษฐานอยูบ่ ริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
จากนัน้ ชม ช้างเผือก ทีเ่ ป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสขี าวเผือกตลอดทัง้ ตัว มีลกั ษณะทัง้ 9 ประการ ตรง
ตามตาราโบราณ ซึง่ หาชมได้ยากในปั จจุบนั จานวน 3 ตัว (ห้ามถ่ายรูป)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเม็งกะลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบิ นที่ 8M331 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ***19-25 ม.ค. / 16-22 ก.พ. / 16-22 มี.ค. 61

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

45,999.44,999.43,999.9,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ย่างกุง้ –กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามันบิน
ภายในประเทศ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั
ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตาม
รายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าพม่า / ค่ารถบรรทุกขึน้ พระธาตุอนิ ทร์แขวน / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000
บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 35 USD / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียม
สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่
น้าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%
และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่
ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปทีว่ ดั ประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลีย่ งขึน้ ลงพระ
ธาตุอนิ ทร์แขวน 25USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลีย่ งขึน้ ลงพระธาตุอนิ ทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีตอ้ งการนัง่ เสลีย่ ง)
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เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 58 เป็ นต้นไป
บุคคลที่ถือหนังสือเดิ นทางสัญชาติ ไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิ น 14 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
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