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วนัแรก สวุรรณภมู-ิยา่งกุง้ 

16.30 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ประต ู 7 
เคานเ์ตอร ์N สายการบนิเมยีนมา่ร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

19.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิที ่8M 332 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.00 น. ถงึสนามบนิกาลาดอน เมอืงยา่งกุง้(เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี ผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพั่ก 

พกัที ่SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่อง ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย-เจดยีช์ะเวมอรเ์อร-์พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตอุนิทร ์

แขวน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั(กรณุาน ากระเป๋าเล็กเตรยีมสมัภาระส าหรบั 1 คนื 
เพือ่ข ึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน)จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางไปยังเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมงเมอืงหลวงเกา่แกข่องมอญ และอดตีราชธานขีองพระเจา้บเุรงนอง น าทา่นตัก
บาตรวดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณรนับพันรปู (ถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ 
ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลังศรัทธา เชน่ สมดุ และเครือ่งเขยีน  ส าหรับการศกึษาของ ภกิษุ 
สามเณร) สถานทีแ่หง่นี้เป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชัน้ ตร ีโท และเอก 
นมัสการพระเจดยีช์ะเวมอรด์อร ์หรอืพระธาตมุเุตา พระเจดยีใ์นสมัยเดยีวกันกับพระเจดยีช์เวดา
กอง เป็นพระเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงหงสาวด ี เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในหงสาวด ี เป็นสญัลักษณ์แสดงความ
รุง่เรอืงของกรงุหงสาวด ี ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิี
ศักดิส์ทิธิ ์ กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ ในสมัยโบราณกาล ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ 
รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรง
ประทับอยูห่งสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี ้นมัสการ ณ จดุอธษิฐานศักดิส์ทิธิ ์น าชม
พระราชวงับเุรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบรเิวณทีเ่คยเป็นต าหนักพระนางสพุรรณกัลยา ซึง่
เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังคงหลงเหลอือยู ่ ท าให ้
สนันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจบุันยังขดุไม่
เสร็จสิน้สมบรูณ์ แตก็่สามารถเห็นไดว้า่ พระราชวังแหง่นีก้วา้งใหญเ่พยีงใด 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารพเิศษ กุง้แมน่ า้เมอืงหงสาวด ี
บา่ย ถงึแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่ คนิปนุแคมป์(เชงิเขาไจเ้ทีย่ว)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. ครึง่ 

ถงึคนิปนุแคมป์ หยดุพักเพือ่เปลีย่นรถโดยสารทอ้งถิน่ เพือ่ข ึน้ไปบนเขาไจเ้ทีย่ว ใชเ้วลาเดนิทาง
จากบรเิวณนี ้ 1 ชม. ชมทัศนยีภาพอันสวยงามสองขา้งทาง เดนิทางเกอืบถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
เดนิทางถงึทีพั่กโรงแรม ซึง่มทัีศนยีภาพทีง่ดงามมาก ทา่นจะเห็นภเูขาและทวิเขาซึง่อยูร่อบๆ และ
ตืน่ตาตืน่ใจกับพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่อยูใ่กลท้ีพั่กมาก ใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาทพีระธาตุ
อนิทรแ์ขวน หรอืเจดยีไ์จท้โีย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock)แปลวา่กอ้นหนิทอง อยู่
สงูจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิ
กลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตาม
คตกิารบชูาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนาใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทน
พระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กัหลังรับประทานอาหาร อสิระพักผอ่น หรอืน่ังสมาธทิี่
บรเิวณองคพ์ระธาตตุามอธัยาศัย 

 พกัที ่KYAIKHTO HOTEL / YOEYOE LAY HOTEL / MOUNTAIN TOP (ใกลพ้ระธาตุ
อนิทรแ์ขวน) 

วนัทีส่าม พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีชเวตาเลยีว-พระไจป้นุ-ยา่งกุง้-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพ

ทนัใจ-เจา๊ทตัจ-ีเจดยีช์เวดากอง-โชวก์าระเวก 

**อสิระทกุทา่นท าบญุตกับาตรทีพ่ระธาตชุมทศันยีภาพในยามเชา้ตามอธัยาศยั** 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กัหลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว มอีายเุกา่แกก่วา่พันปี 
คน้พบเมือ่ชาวอังกฤษ สรา้งทางรถไฟไปมัณฑะเลย ์ กราบนมัสการพระพทุธรปูนอนทีม่พีทุธ
ลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ท่ัวประเทศ 
และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่ อกีทัง้ยังสามารถเลอืกหาเครือ่งไมแ้กะสลกัทีม่ ี ใหเ้ลอืก
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อยา่งมากมาย ตลอดสองขา้งทาง และยังสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พมา่ ของทีร่ะลกึ
ตา่งๆ ในราคาถกู  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารพเิศษ กุง้แมน่ า้เมอืงหงสาวด ี
จากนัน้น าทา่นนมัสการ พระพทุธรปูไจป้นุ ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ัง 
โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม สมัมาสมพทุธเจา้ (หันพระพักตรไ์ป
ทางทศิเหนอื) กับพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพทุธเจา้โกนาคมโน (ทศิใต)้ 2. 
พระพทุธเจา้กสุนัโธ(ทศิตะวนัออก) 3. พระพทุธเจา้ มหากัสสะปะ (ทศิตะวนัตก) สรา้งโดย 4 สาวพี่
นอ้ง ทีอ่ทุศิตน ใหก้ับพระพทุธศาสนา สรา้งพระพทุธรปูแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่อ้งแวะกับ
บรุษุเพศ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลับเมอืงยา่งกุง้ น าทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สถานทีรั่บพระ
เกศาธาตกุอ่นประดษิฐานทีพ่ระมหาเจดยีช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ 
ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิพระธาตปุระดษิฐานไวใ้นผอบทองค า และของมคีา่
ตา่งๆ ทีพ่ทุธศาสนกิชนน ามาถวายมากมาย จากนัน้น าทา่น สกัการะโบโบย ีหรอืเทพทนัใจ เทพ
เจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย และชมพระพทุธไสยาสนเ์จ๊าทัตจ ีหรอืพระตาหวาน ซึง่เป็น
พระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้น
กันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ จากนัน้น าทกุทา่นชม 
พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ี ซ ึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ ชมพระบาททีม่ภีาพ
มงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟตุ 
ความสงู 16 ฟตุน าทกุทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากองพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยี 1 ใน 
5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ และยังเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ โบราณสถานศักดิส์ทิธิ์
ของโลกอาย ุ2,500 ปี ยอดบนสดุของเจดยีป์ระดับดว้ยทองค าแทห้อ่หุม้หนัก 23 ตัน เพชร พลอย
เม็ดใหญ ่ และอัญมณีตา่งๆ บนยอดพระเจดยี ์ ประดับดว้ยทับทมิขนาดเทา่ไขไ่ก ่ สว่นบนยอดสดุ
ประดับดว้ยเพชรทีป่ระเมนิคา่ไมไ่ด ้ ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตขุองพระพทุธเจา้องคปั์จจบุัน 
และบรโิภคเจดยี ์ (เครือ่งใช)้ ของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้ 3 พระองค ์ นมัสการ ณ จดุอธษิฐาน
ศักดิส์ทิธิ ์พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความส าเร็จ”  

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ แบบบฟุเฟ่ต ์ นานาชนดิใหท้า่นไดล้ ิม้รสอาหารพืน้เมอืงแบบพมา่
พรอ้มชมการแสดงนาฏศลิป์ของพมา่อนังดงามชดชอ้ย ณ ภตัตาคารลอยน า้การะเวก บน
ทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนีส้รา้งในปีที ่ 2513 เลยีนแบบเรอืกัญญาหัวเรอืเป็นรปูนกการะเวก สตัว์
ในวรรณคดป่ีาหมิพานต ์ ทา่นสามารถเห็นววิทวิทัศนข์องพระมหาเจดยีช์เวดากองไดง้ดงามน่า
ประทับใจเป็นอยา่งยิง่ 
พกัที ่SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ ี ่ ยา่งกุง้-พกุาม-เจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนหูะ-วดัดมัมะยนัจ-ีวดักบุยางจ-ีวดัตโิลมนิ
โล-เจดยีช์เวกจู-ีเจดยีช์เวสนัดอ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
06.15 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพุกามโดยสายการบนิ Air Baganเทีย่วบนิที ่W9 009 
07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงพกุาม น าทา่นทอ่ง เมอืงพกุาม (Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องคท์ี่

มอีายกุวา่ 2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นุรทุมหาราชแหง่อาณาจักรพกุาม น าทา่นสมัผัสแหลง่
โบราณสถานและประวตัศิาสตรข์องอาณาจักรพกุาม 

 น าทา่นชมพระเจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) **สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ 1 ใน 5 แหง่ของ
พมา่ ซึง่เป็นสถปูดัง้เดมิของพมา่โดยแท ้ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์ เพือ่ใชบ้รรจุ
พระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวด
มนต ์ และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม น าทา่นเขา้ชมวดัอนนัดา 
(Ananda Temple) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน 
สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแหง่นีนั้บไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพกุาม มรีปูรา่งเป็น
สีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีขุเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรกี ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่
นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นีก็้คอื ทีช่อ่ง
หลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอัศจรรย ์
จากนัน้ชมวดัมนหูะ (Manuha Temple) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 
1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์หง่มอญ เพือ่สัง่สมบญุไวส้ าหรับชาตหินา้ จงึไดน้ าอัญมณี
บางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนีโ้ครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหนึง่องค ์ กับ พระพทุธรปูอกี
สามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ีเ้ป็น
อยา่งด ี



 

 

 

4 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารชมวดัดมัมยนัจ ี(Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองค์
ก็เชือ่วา่เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงพกุาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการ
กระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงา่นดังต านานที่
โหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา 
น าทา่นเขา้ชมวดักบุยางก ี (Gubyaukkyi Temple) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ 
สิง่ทีโ่ดดเดน่คอื ภาพจติรกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพกุาม ทีย่ังคงเหลอือยู ่ 

 จากนัน้เขา้ชมวดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) อยูห่า่งจากตัวเมอืงมาทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนอื 1.5 กโิลเมตร สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันตา่ว-มยา 
เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ิ ซึง่เกดิกับนางหา้มผูห้นึง่ และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราช
ทายาท เป็นวดัสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กันทัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรปูประดษิฐฐ์านอยูทั่ง้ 4 ทศิ 
ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แกก่ับลวดลายปนูป้ัน อันประณีตสวยงามสรา้งโดยพระ
ตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก
โดยเฉพาะลายปนูป้ันบรเิวณฐานดา้นนอก  
จากนัน้ชมวดัชเวกจู ี (Shwegugyi Temple)เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในพมา่ มเีอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ สรา้งเมือ่ปี 1131 โดยพระเจา้อลองสทิธ ูและพระองคก็์ไดส้ ิน้พระชนทีว่ดั
นี ้ โดนปลงพระชนมโ์ดยรัชทายาท แปลวา่ถ ้าทองทีย่ ิง่ใหญง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีอ่ยูใ่นชว่ง
ตอ่ของศลิปะพกุามยคุแรกและยคุหลัง 
ชมเจดยีช์เวสนัดอ (Shwesandaw Pagoda) เชน่เดยีวกับเจดยีช์เวสกิอง เจดยีแ์หง่นีส้รา้งขึน้
โดยกษัตรยิท์ีม่อี านาจมากพระองคห์นึง่แหง่อาณาจักรพกุาม นอกจากเจดยีแ์หง่นีจ้ะเป็นทีบ่รรจขุอง
พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้แลว้ ก็ยังมรีปูปั้นเทพเจา้ศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดตูัง้อยูบ่รเิวณลาน
ของวหิาร จงึมชีือ่เรยีกแบบฮนิดวูา่เจดยีก์าเนซา (Ganesha Pagoda)  
น าทา่นสูจ่ดุชมทุง่เจดยีข์องพกุามเมือ่ยามอาทติยต์ก จะไดเ้ห็นภาพหมูเ่จดยีส์ดุลกูหลูกูตา  ที่
ตอ้งแสงสแีดงออ่นแหง่ยามเย็นอยา่งงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่พรอ้มชมการแสดงหุน่กระบอก ณ รา้นอาหาร อนนัดา เมอืงพกุาม 
 พกัที ่MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่า้ พกุาม-มณัฑะเลย ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
07.35 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลยโ์ดยสายการบนิ Air Baganเทีย่วบนิที ่W9 009  
08.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมัณฑะเลยน์ าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอมรปรุะ เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะทีอ่ยู่

ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีแหง่หนึง่ของพมา่เพยีง 76 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ี่
เมอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400น าทา่นไปท าบญุที ่วดัมหากนัดายง Mahakanta Templeซึง่
เป็นโรงเรยีนสอนพระปรยิัตธรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่ มสีามเณร และพระจ าพรรษาอยูม่ากถงึพันกวา่
รปู จากนัน้น าทา่นชม สะพานอเูบยีน สรา้งขึน้จากไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก ทอดขา้มทะเลสาบตอง
ตะมาน ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปรุะ มุง่ตรงไป สูเ่จดยีเ์จ๊าตอ่จอียูอ่กีฟากหนึง่ของทะเลสาบ พระ
เจา้ปดุงโปรดฯ ใหข้นุนางนามวา่ อเูบยีนเป็นแมทั่พนายกองงานสรา้งสะพานแหง่นีโ้ดยใชไ้มส้กัที่
รือ้จากพระราชวงัเกา่แหง่กรงุอังวะ จ านวน 1,208ตน้ ทีส่รา้งไวเ้มือ่ 200 กวา่ปีทีแ่ลว้ มคีวามยาวถงึ 
2 กโิลเมตร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เทีย่วชมพระราชวงัหลวง มณัฑะเลย(์Mandalay Palace)โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขึน้ตามผัง

ภมูจัิกรวาลแบบพราหมณ์ปนพทุธ โดยสมมตุวิา่เป็นจดุศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมร)ุ เป็น
สีเ่หลีย่มจัตรัุสมกี าแพงลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาท
หุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกัน 7 ชัน้ สงู 78 เมตร รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพมา่เสยีเมอืงใหแ้กอ่ังกฤษ  
เขา้ชมวดัชเวนนัตอ(Shwenuntow Temple)เคยตัง้อยูใ่นเขตพระราชวงัหลวง สรา้งดว้ยไมส้กั
ทัง้หลัง เป็นสิง่ปลกูสรา้งในสมัยพระเจา้มนิดงทีเ่หลอืเพยีงหลังเดยีวทีย่ังเหลอืรอดมาได ้ หลังจาก
พระองคส์ ิน้พระชนม ์ พระเจา้ตีป่่อก็ไดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตัง้ไวย้ังทีปั่จจบุัน เป็นทีป่ระทับน่ังสมาธิ
ของพระเจา้มนิดงพระราชบดิาของพระเจา้ตีป่่อ และสิน้พระชนมช์พีทีว่หิารแหง่นี ้ 
น าทา่นชมวดักโุสดอ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
ครัง้ที ่ 5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์ และหนังสอืกนิเนสบุค๊ได ้
บันทกึไวว้า่ เป็นพระไตรปิฎกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
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น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขา Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนอืของพระราชวงั เขาลกูนี้
สงู 240 เมตร เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่อยูบ่นยอดเขา ณ จดุนี้
ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของ เมอืงมณัฑะเลย ์ เกอืบทัง้เมอืง ใหท้า่นบันทกึภาพไวเ้ป็นที่
ระลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่MANDALAY HILL RESORT หรอืเทยีบเทา่ 5* 

วนัทีห่ก มณัฑะเลย-์เฮโฮ-ทะเลสาบอนิเล 

04.00 น. น าทา่นเดนิทางสูว่ดัมหามยัมนุ ี (Mahamaimuni Temple)ซึง่แปลวา่วัดปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ ่ วดั
มหามัยมนุอียูห่า่งจากใจกลางเมอืงลงมาทางใตร้าว 3 กโิลเมตร บนถนนทีต่ัดตรงไปสูอ่มรปรุะ 
สรา้งขึน้ในปี 1784 โดยพระเจา้โบต่อ่พญา แตร่อ้ยปีใหห้ลังนัน้เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ ่ ท าใหต้อ้ง
สรา้งซ ้าขึน้ใหม ่  น าทา่นนมสัการพระมหามยัมนุ ี ***อนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์1 ใน 5 แหง่ของ
พมา่ หากไดร้ว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ีชวีติจะมแีตค่วามสขุความเจรญิ*** เลา่
กันวา่ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองค าขนาดใหญ ่ ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ 
“พระพทุธรปูทองค าเนือ้น ิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ี เมือ่ปี พ.ศ.689 สงู 
12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ 
ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนุหีรอืวดัยะไข ่ (วดัอาระกนัหรอืวัดพยาจ)ี เพือ่
ประดษิฐานพระมหามนุแีละในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษได ้
เกดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท 
ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวดัขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการ
ออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แก่
ทีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบๆ ระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตก
ครัง้ที ่1 จากนัน้กลับโรงแรมทีพั่ก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
09.25 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเฮโฮโดยสายการบนิ Air Baganเทีย่วบนิที ่W9 001  
09.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเฮโฮ น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงยอง ชเว ระยะทางประมาณ 35 กม. 

ระหวา่งทาง น าทา่นชมวดั SHWE YAN PHE ซึง่แปลวา่สมปรารถนามอีาย ุ115 ปี สรา้งโดย
เจา้ฟ้าไทยใหญ ่ เดนิทางถงึเมอืงยอง ชเว (NyuangShwe) หลังจากนัน้น าทา่นลงเรอืเพือ่เดนิทาง
ไปสูท่ะเลสาบอนิเล น าทา่นลงเรอืยนต ์ (ล าละ5-6 ทา่น) มชีชูพีส าหรับทกุทา่นเพือ่ความปลอดภัย 
ชมความงามของทะเลสาบอนิเล ชมวถิชีวีติของชาวอนิตา (ลกูแหง่ทะเลสาบอนิเล) ทีอ่าศัยอยู่
รอบๆ ทะเลสาบ น าทา่นไปชมตลาดเชา้ของชาวอนิตา (กรณีทีเ่ดนิทางตรงกบัวนัทีม่ตีลาด) ซึง่จะมี
อยูห่ลายแหง่หมนุเวยีนกันไป เรยีกวา่ FIVE DAYS MARKETจะเป็นศนูยร์วมของชนเผา่ตา่งๆ ขน
ของจากดอย ใสเ่กวยีนมาขายกันในตลาดแหง่นี้ ซงึทา่นจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของชนเผา่ตา่งๆ 
อยา่งใกลช้ดิ นอกจากนัน้ทา่นจะไดผ้า่นหมูบ่า้นชาวประมง, หมูบ่า้นผลติเครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง, 
โรงงานตมีดีแบบโบราณโดยวธิเีผาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกับวธิกีารหาปลาแบบชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้
พายเรอืขาเดยีว น าทา่น นมสัการพระบวัเข็ม พระพทุธรปูศักดิส์ทิธิท์ีแ่กะจากไมจั้นทน ์ อายนัุบ
พันปี เดมิมขีนาดเพยีง 5 ซ.ม. แตด่ว้ยศรัทธาเลือ่มใสของพทุธศาสนกิชนไดม้าปิดทองจนมขีนาด
ใหญก่วา่เดมิถงึ 6 เทา่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นลอ่งเรอืตอ่ไปยังศนูยท์อผา้พืน้เมอืงของชาวอนิตา ชมการทอผา้ไหม, ผา้ฝ้ายลวดลายตา่งๆ 
ทีส่วยงามยิง่ทีห่มูบ่า้นอนิปอคอ่น น่าซือ้เป็นของทีร่ะลกึ หลังจากนัน้เดนิทางกลับไปหมูบ่า้นผลติ
บหุรีพ่ืน้เมอืง และสวนลอยน า้ (Floating Garden)ทีป่ลกูผักมากมาย เชน่ พรกิ, ผักกาด, 
มะเขอืเทศ ในจ านวนมากพอทีจ่ะเลีย้งคนพมา่ทัง้ประเทศได ้ หลังจากนัน้น าทา่นไป Nga-Phe-
Kyanng Monasteryเป็นส านักสงฆท์ีร่วบรวมพระพทุธรปูส าคัญๆไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัที่
ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 
สมัยพระเจา้มนิดง และชมแมวกระโดดลอดบว่งซึง่ไดรั้บการฝึกมาอยา่งดจีากพระวดันีเ้พือ่โชวใ์ห ้
นักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่MYANMAR TREASURE RESORT INLE หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีเ่จ็ด เฮโฮ-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กัสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
10.20 น. เดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ Air Baganเทีย่วบนิที ่W9 001 
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11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงยา่งกุง้ 
เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพเิศษ เป็ดปกัก ิง่ และสลดักุง้มงักร 
 น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที ่“สกอ๊ตมาเก็ต” หรอืตลาดโบโจ๊ก ซึง่เป็นตลาดใหญท่ีส่ดุของพมา่ รวบรวม

ความหลากหลายของสนิคา้ อาท ิ อัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั 
งาชา้งแกะสลัก ผา้โสรง่ และผา้ตา่งๆ สง่ตรงจากเกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสนี ้า และสนี ้ามันอัน
งดงามในราคาถกูนมัสการ พระลาภมนุ ี พระพทุธรปูหยกขาว ซึง่เป็นพระรปูทีแ่กะสลกัจากหนิออ่น
องคใ์หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ สขีาวสะอาดและไมม่ตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตัน 
เป็นพระพทุธรปูประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์ และศรี
ลังกายกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์ หมายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง 
นอกจากนีย้ังมกีารน าหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลัง
พระพทุธรปูดว้ย  
จากนัน้ชมชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัว มลีักษณะทัง้ 9 
ประการ ตรงตามต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจบุันจ านวน 3 ตัว (หา้มถา่ยรปู) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิม็งกะลาดง 
16.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย เทีย่วบนิที ่8M331(บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

16-22 ม.ค. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 

20-26 ก.พ. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 

19-25 ม.ีค. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 

23-29 เม.ย. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 

21-27 พ.ค. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 

18-24 ม.ิย. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 

23-29 ก.ค. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 

20-26 ส.ค. 63 43,999 42,999 41,999 9,000 
 

อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามันบนิ
ภายในประเทศ / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / 
คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่วซีา่พมา่ / คา่รถบรรทกุขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน / คา่ประกัน
อบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการ
เดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์ และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 35 USD ***ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับความ
พอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / คา่อาหาร 
และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ ฯลฯ / คา่ธรรมเนยีมใชก้ลอ้งถา่ยรปูทีว่ดัประมาณ 300-500 
จ๊าด / คา่เสลีย่งขึน้ลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 25USD/ทา่น และคา่ทปิคนแบกเสลีย่งขึน้ลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
8000 จ๊าด (กรณีตอ้งการน่ังเสลีย่ง) / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
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เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
ต ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 58 เป็นตน้ไป 

บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 


