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รหสัโปรแกรม : 14977  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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วนัแรก สวุรรณภมิู-ย่างกุ้ง 
16.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าประต ู 7 เคาน์เตอร ์ N

สายการบิน เมียนม่ารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
19.15 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงย่างกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี 8M 332 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
20.00 น. ถงึสนามบนิกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง(เวลาพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และด่านศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั 

พกัท่ี SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วนัท่ีสอง ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทรแ์ขวน 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั(กรณุาน ากระเป๋าเลก็เตรียมสมัภาระส าหรบั 1 คืน เพ่ือขึ้น

พระธาตอิุนทรแ์ขวน)จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยงัเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง
เมอืงหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดตีราชธานีของพระเจา้บุเรงนอง น ำท่ำนตกับำตรวดัไจ้คะวาย เพื่อ
ท ำบุญใส่บำตรขำ้วสวยแด่ภกิษุ สำมเณรนบัพนัรปู (ถำ้ตอ้งกำรถวำยสิง่อื่นๆ กส็ำมำรถน ำไปไดต้ำมก ำลงั
ศรทัธำ เช่น สมุด และเครือ่งเขยีน  ส ำหรบักำรศกึษำของ ภกิษุ สำมเณร) สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นโรงเรยีนสอน
พระพุทธศำสนำนกัธรรมชัน้ ตร ีโท และเอก 
นมสัการ พระเจดียช์ะเวมอรด์อร ์ หรือพระธาตุมเุตา พระเจดยีใ์นสมยัเดยีวกนักบัพระเจดยีช์เวดากอง 
เป็นพระเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงหงสาวด ี เป็นเจดยีท์ีส่งูทีสุ่ดในหงสาวด ี เป็นสญัลกัษณ์แสดงความรุง่เรอืงของ
กรงุหงสาวด ี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์ ก่อนออกศกึ
ของบรูพกษตัรยิ ์ ในสมยัโบราณกาล ไมว่่าจะเป็นกษตัรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และ
เมือ่ครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูห่งสาวด ี กเ็คยเสดจ็มา
นมสัการพระเจดยีอ์งคน้ี์ นมสัการ ณ จดุอธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์น าชมพระราชวงับเุรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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และบรเิวณทีเ่คยเป็นต าหนักพระนางสุพรรณกลัยา ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จาก
ซากปรกัหกัพงัทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวงัของพระเจา้หง
สาวดบีุเรงนอง ปัจจบุนัยงัขุดไมเ่สรจ็สิน้สมบรูณ์ แต่กส็ามารถเหน็ได้ว่า พระราชวงัแห่งนี้กวา้งใหญ่เพยีงใด 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารพิเศษ กุ้งแม่น ้าเมืองหงสาวดี 
บ่าย ถงึแก่เวลาออกเดนิทางสู่ คินปนุแคมป์(เชิงเขาไจ้เท่ียว)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. ครึง่ ถงึคนิปนุ

แคมป์ หยดุพกัเพื่อเปลีย่นรถโดยสารทอ้งถิน่ เพื่อขึน้ไปบนเขาไจเ้ทีย่ว ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี้ 1 ชม. 
ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง เดนิทางเกอืบถงึพระธาตุอนิทรแ์ขวน เดนิทางถงึทีพ่กัโรงแรม ซึง่มี
ทศันียภาพทีง่ดงามมาก ท่านจะเหน็ภเูขาและทวิเขาซึง่อยูร่อบๆ และตื่นตาตื่นใจกบัพระธาตอิุนทรแ์ขวน 
ซึง่อยูใ่กลท้ีพ่กัมาก ใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาทพีระธาตุอินทรแ์ขวน หรือเจดียไ์จ้ทีโย Kyaikhto Pagoda 
(Golden Rock)แปลว่ำกอ้นหนิทอง อยูส่งูจำกระดบัน ้ำทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สงู
เพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นก้อนหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยูบ่นยอดเขำอยำ่งหมิน่เหม ่แต่ชำวพมำ่มกัยนืกรำนว่ำไม่มี
ทำงตก เพรำะพระเกศำธำตุศกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รรจอุยูภ่ำยในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท ำใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยำ่ง
สมดุลเรือ่ยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตปีุเกิดของปี
จอ แทนพระเกตแุก้วจฬุามณีบนสรวงสวรรค์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกัหลงัรบัประทำนอำหำร อสิระพกัผ่อน หรอืนัง่สมำธทิีบ่รเิวณองค์
พระธำตุตำมอธัยำศยั 

 พกัท่ี KYAIKHTO HOTEL / YOEYOE LAY HOTEL / MOUNTAIN TOP (ใกล้พระธาตอิุนทรแ์ขวน) 
วนัท่ีสาม พระธาตอิุนทรแ์ขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง 

**อิสระทุกท่านท าบญุตกับาตรท่ีพระธาตชุมทศันียภาพในยามเช้าตามอธัยาศยั** 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกัหลงัอาหารน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว มอีายเุก่าแก่กว่าพนัปี คน้พบเมือ่ชาว
องักฤษ สรา้งทางรถไฟไปมณัฑะเลย ์กราบนมสัการพระพุทธรปูนอนทีม่พีุทธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของ
พมา่ อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกหาเครือ่งไมแ้กะสลกัทีม่ ี ใหเ้ลอืกอยา่งมากมาย ตลอดสองขา้งทาง และยงั
สามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิช่น ผา้พม่า ของทีร่ะลกึต่างๆ ในราคาถูก  

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารพิเศษ กุ้งแม่น ้าเมืองหงสาวดี 
จากนัน้น าท่านนมสัการ พระพทุธรปูไจ้ปนุ ซึง่บูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรปูปางประทบันัง่ 
โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม สมัมาสมพุทธเจา้ (หนัพระพกัตรไ์ปทางทศิ
เหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพุทธเจา้โกนาคมโน (ทศิใต)้ 2. พระพุทธเจา้กุสนัโธ
(ทศิตะวนัออก) 3. พระพุทธเจา้ มหากสัสะปะ (ทศิตะวนัตก) สรา้งโดย 4 สาวพีน้่อง ทีอุ่ทศิตน ใหก้บั
พระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรปูแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่อ้งแวะกบับุรษุเพศ จากนัน้น าทุกท่าน
เดนิทางกลบัเมอืงย่างกุง้ น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ สถานทีร่บัพระเกศาธาตุก่อนประดษิฐานทีพ่ระมหา
เจดยีช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้ โดย
อญัเชญิพระธาตุประดษิฐานไวใ้นผอบทองค า และของมคี่าต่างๆ ทีพุ่ทธศาสนิกชนน ามาถวายมากมาย 
จากนัน้น าท่าน สกัการะโบโบยี หรือเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย และชมพระ
พุทธไสยาสน์เจา๊ทตัจ ี หรอืพระตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีสุ่ดในประเทศพมา่ ชมพระบาททีม่ ี
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ภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟุต ความ
สงู 16 ฟุต จำกนัน้น ำทุกท่ำนชม พระพทุธไสยาสน์เจา๊ทตัจี ซึง่เป็นพระทีม่ตีำสวยงำมทีสุ่ดในประเทศ
พมำ่ ชมพระบำททีม่ภีำพมงคล 108 ประกำรและพระบำทซอ้นกนัซึง่แตกต่ำงกบัศลิปะของไทย มขีนำด
ควำมยำว 55 ฟุต ควำมสงู 16 ฟุตน ำทุกท่ำนสกักำระ พระมหาเจดียช์เวดากองพระธำตุประจ ำปีเกดิปี
มะเมยี 1 ใน 5 มหำบูชำสถำนสงูสุดของพมำ่ และยงัเป็นพระมหำเจดยีค์ู่บำ้นคู่เมอืงพม่ำ โบรำณสถำน
ศกัดิส์ทิธิข์องโลกอำย ุ2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดยีป์ระดบัดว้ยทองค ำแทห้่อหุม้หนกั 23 ตนั เพชร พลอย
เมด็ใหญ่ และอญัมณต่ีำงๆ บนยอดพระเจดยี ์ประดบัดว้ยทบัทมิขนำดเท่ำไขไ่ก่ ส่วนบนยอดสุดประดบัดว้ย
เพชรทีป่ระเมนิค่ำไมไ่ด ้ ภำยในประดษิฐำนเสน้เกศำธำตุของพระพุทธเจำ้องคปั์จจุบนั และบรโิภคเจดยี ์
(เครือ่งใช)้ ของพระพุทธเจำ้องคก่์อนทัง้ 3 พระองค ์นมสักำร ณ จดุอธษิฐำนศกัดิส์ทิธิ ์พรอ้มใบไมท้ีม่คีวำม
หมำยถงึ “ชยัชนะและควำมส ำเรจ็”  

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ แบบบุฟเฟ่ต ์ นานาชนิดให้ท่านได้ล้ิมรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่าพร้อมชม
การแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอนังดงามชดช้อย ณ ภตัตาคารลอยน ้าการะเวก บนทะเลสาบหลวง 
ภตัตาคารนี้สรา้งในปีที ่ 2513 เลยีนแบบเรอืกญัญาหวัเรอืเป็นรปูนกการะเวก สตัวใ์นวรรณคดป่ีาหมิพานต ์
ท่านสามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของพระมหาเจดยีช์เวดากองไดง้ดงามน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ 
พกัท่ี SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีส่ี ย่างกุ้ง-พกุาม  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
06.15 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองพกุามโดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 009 
07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงพุกาม น าท่านท่อง เมืองพกุาม (Bagan) ดนิแดนแห่งเจดยีห์มื่นองคท์ีม่อีายุกว่า 

2,000ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม น าท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและ
ประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรพุกาม 

 น าท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) **ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1ใน 5แห่งของพม่าซึง่เป็นสถูป
ดัง้เดมิของพม่าโดยแท้ สรา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จาก
พระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทัง้ที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม น าท่านเข้าชม วดัอนันดา (Ananda Temple)ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสรจ็เมื่อปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่า
เป็นวหิารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มรีูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุัรสั มมีุขเดจ็ยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน แผนผงั
เหมอืนไม้กางเขนแบบกรกี ซึ่งต่อมาเจดยี์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม 
และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้กค็อื ทีช่่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ี
แสงสว่างอยา่งน่าอศัจรรย ์
จากนัน้ชม วดัมนูหะ (Manuha Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดย
พระเจา้มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ เพื่อสัง่สมบุญไวส้ าหรบัชาตหิน้า จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดั
นี้โครงสรา้งวหิารค่อนข้างแคบ มพีระนอนหนึ่งองค์ กบั พระพุทธรูปอกีสามองค์นัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน 
สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน์ี้เป็นอย่างด ี

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลงัอาหารชมวดัดมัมะหยัน่จี (Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์เ็ชื่อว่า
เป็นวดัที่ใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพื่อล้างบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาต
จะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหน้า ตัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา 
น าท่านเขา้ชม วดักบุยางกี(Gubyaukkyi Temple)สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ที่โดดเด่น
คอื ภาพจติรกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดในพุกาม ทีย่งัคงเหลอือยู ่ 

 จากนัน้เขา้ชม วดัติโลมินโล(Htilominlo Temple)อยู่ห่างจากตวัเมอืงมาทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.5 
กโิลเมตร สรา้งขึน้เมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ู
ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร 
เท่ากนัทัง้ 4ด้านมพีระพุทธรูปประดษิฐ์ฐานอยู่ทัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอนัเก่าแก่กบั
ลวดลายปนูปั้น อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมื่อปี พ .ศ.1761ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวาม
สวยงามมากทัง้ภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปนูปัน้บรเิวณฐานดา้นนอก  
จากนัน้ชมวดัชเวกู่จี (Shwegugyi Temple)เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในพม่า มเีอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะ สรา้งเมือ่ปี 1131 โดยพระเจา้อลองสทิธ ู และพระองคก์ไ็ดส้ิน้พระชนทีว่ดันี้ โดนปลงพระชนม์
โดยรชัทายาท แปลว่าถ ้าทองทีย่ ิง่ใหญ่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีอ่ยูใ่นช่วงต่อของศลิปะพุกามยคุแรกและ
ยคุหลงัชมพระอาทติยย์ามอสัดงทีเ่จดียช์เวสนัดอ (Shwesandaw Pagoda)เช่นเดยีวกบัเจดยีช์เวสกิอง 
เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งขึน้โดยกษตัรยิท์ีม่อี านาจมากพระองคห์นึ่งแห่งอาณาจกัรพุกาม นอกจากเจดยีแ์ห่งนี้จะเป็น
ทีบ่รรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้แลว้ กย็งัมรีปูปัน้เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดตูัง้อยูบ่รเิวณลาน
ของวหิาร จงึมชีื่อเรยีกแบบฮนิดวู่าเจดยีก์าเนซา (Ganesha Pagoda)  
น าท่านสู่จดุชมทุ่งเจดยีข์องพุกามเมือ่ยามอาทติยต์ก จะไดเ้หน็ภาพหมูเ่จดยีส์ุดลกูหลูกูตา  ทีต่อ้งแสงสแีดง
อ่อนแห่งยามเยน็อยา่งงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหาร อนันดา เมืองพกุาม 
 พกัท่ี MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN หรือเทียบเท่า 4* 
วนัท่ีห้า พกุาม-มณัฑะเลย ์
เช้า รบัประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
07.35 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลยโ์ดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 009  
08.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมณัฑะเลยน์ าท่านเดนิทางสู่ เมืองอมรปรุะ เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะทีอ่ยูท่างตอนใต้

ของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพมา่เพยีง 76 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี 
พ.ศ. 2400น าท่านไปท าบุญที ่วดัมหากนัดายง Mahakanta Templeซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระปรยิตัธรรม
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในพมา่ มสีามเณร และพระจ าพรรษาอยู่มากถงึพนักว่ารปู จากนัน้น าท่านชม สะพานอเูบียน 
สรา้งขึน้จากไมส้กัทีย่าวทีสุ่ดในโลก ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปุระ มุ่งตรงไป 
สู่เจดยีเ์จ๊าต่อจอียูอ่กีฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจา้ปุดงโปรดฯ ใหขุ้นนางนามว่า อูเบยีนเป็นแมท่พันายก
องงานสรา้งสะพานแห่งนี้โดยใชไ้มส้กัทีร่ ือ้จากพระราชวงัเก่าแห่งกรงุองัวะ จ านวน 1,208ตน้ ทีส่รา้งไวเ้มือ่ 
200 กว่าปีทีแ่ลว้ มคีวามยาวถงึ 2 กโิลเมตร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เทีย่วชมพระราชวงัหลวง มณัฑะเลย(์Mandalay Palace)โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขึน้ตามผงัภูมจิกัรวาล

แบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมตุวิ่าเป็นจดุศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมร)ุ เป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสัมกี าแพง
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ลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั 7 ชัน้ 
สงู 78 เมตร รอยอดตีสุดทา้ยก่อนพม่าเสยีเมอืงใหแ้ก่องักฤษ  
เขา้ชมวดัชเวนันตอ(Shwenuntow Temple)เคยตัง้อยูใ่นเขตพระราชวงัหลวง สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั 
เป็นสิง่ปลกูสรา้งในสมยัพระเจา้มนิดงทีเ่หลอืเพยีงหลงัเดยีวทีย่งัเหลอืรอดมาได ้ หลงัจากพระองค์
สิน้พระชนม ์พระเจา้ตีป่่อกไ็ดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตัง้ไวย้งัทีปั่จจบุนั เป็นทีป่ระทบันัง่สมาธขิองพระเจา้มนิดง
พระราชบดิาของพระเจา้ตีป่่อ และสิน้พระชนมช์พีทีว่หิารแห่งน้ี  
น าท่านชมวดักโุสดอ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานทีท่ าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ครัง้ที ่5 
มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์ และหนงัสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้นัทกึไวว้่า เป็น
พระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่เขา Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนี้สงู 240 
เมตร เป็นจดุชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จดุนี้ท่านสามารถ
มองเหน็ทศันียภาพของ เมืองมณัฑะเลย ์เกอืบทัง้เมอืง ใหท้่านบนัทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พกัท่ี MANDALAY HILL RESORT หรือเทียบเท่า 5* 
วนัท่ีหก มณัฑะเลย-์เฮโฮ-ทะเลสาบอินเล 
04.00 น. น าท่านเดนิทางสู่วดัมหามยัมนีุ (Mahamaimuni Temple)ซึง่แปลว่าวดัปราชญ์ผูย้ ิง่ใหญ่ วดัมหามยัมุนีอยู่

ห่างจากใจกลางเมอืงลงมาทางใตร้าว 3 กโิลเมตร บนถนนทีต่ดัตรงไปสู่อมรปุระ สรา้งขึน้ในปี 1784 โดย
พระเจา้โบ่ต่อพญา แต่รอ้ยปีใหห้ลงันัน้เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่ ท าใหต้อ้งสรา้งซ ้าขึน้ใหม่  น าท่านนมสัการ
พระมหามยัมุนี ***อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธีล้างพระพกัตรพ์ระมหา
มยัมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสขุความเจริญ***เล่ากนัว่าถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองค าขนาดใหญ่ 
ทรงเครือ่งกษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรปูทองค าเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหล่อขึน้ที่
เมอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ.689 สงู 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครือ่งประดบัทองปาง
มารวชิยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนีหรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนัหรอื
วดัพยาจ)ี เพื่อประดษิฐานพระมหามนุีและในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษ
ไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเกบ็เนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบๆ 
ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 จากนัน้กลบัโรงแรมทีพ่กั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
09.25 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮโฮโดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 001  
09.55 น. เดนิทางถงึสนามบินเมืองเฮโฮ น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงยอง ชเว ระยะทางประมาณ 35 กม. ระหว่างทาง 

น าท่านชมวดั SHWE YAN PHE ซ่ึงแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สรา้งโดยเจา้ฟ้าไทยใหญ่ เดนิทาง
ถงึเมอืงยอง ชเว (NyuangShwe) หลงัจากนัน้น าท่านลงเรอืเพื่อเดนิทางไปสู่ทะเลสาบอนิเล น าท่านลงเรอื
ยนต ์ (ล าละ5-6 ท่าน) มชีูชพีส าหรบัทุกท่านเพื่อความปลอดภยั ชมความงามของทะเลสาบอนิเล ชมวถิี
ชวีติของชาวอนิตา (ลกูแห่งทะเลสาบอนิเล) ทีอ่าศยัอยู่รอบๆ ทะเลสาบ น าท่านไปชมตลาดเชา้ของชาวอนิ
ตา (กรณทีีเ่ดนิทางตรงกบัวนัทีม่ตีลาด) ซึง่จะมอียูห่ลายแห่งหมนุเวยีนกนัไป เรยีกว่า FIVE DAYS 
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MARKETจะเป็นศูนยร์วมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวยีนมาขายกนัในตลาดแห่งนี้ ซงึท่านจะ
ไดส้มัผสักบัวถิชีวีติของชนเผ่าต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ นอกจากนัน้ท่านจะไดผ้่านหมู่บา้นชาวประมง, หมูบ่า้น
ผลติเครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง, โรงงานตมีดีแบบโบราณโดยวธิเีผาไฟ ท่านจะไดส้มัผสักบัวธิกีารหาปลาแบบ
ชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้พายเรอืขาเดยีว น าท่าน นมสัการพระบวัเขม็ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิท์ ีแ่กะจากไม้
จนัทน์ อายุนบัพนัปี เดมิมขีนาดเพยีง 5 ซ.ม. แต่ดว้ยศรทัธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนไดม้าปิดทองจนมี
ขนาดใหญ่กว่าเดมิถงึ 6 เท่า 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านล่องเรอืต่อไปยงัศูนยท์อผา้พืน้เมอืงของชาวอนิตา ชมการทอผา้ไหม, ผา้ฝ้ายลวดลายต่างๆ ที่
สวยงามยิง่ทีห่มูบ่า้นอนิปอค่อน น่าซือ้เป็นของทีร่ะลกึ หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัไปหมูบ่า้นผลติบุหรี่
พืน้เมอืง และสวนลอยน ้า (Floating Garden)ทีป่ลกูผกัมากมาย เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ใน
จ านวนมากพอทีจ่ะเลีย้งคนพมา่ทัง้ประเทศได ้ หลงัจากนัน้น าท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monasteryเป็น
ส านกัสงฆท์ีร่วบรวมพระพุทธรปูส าคญัๆไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน 
ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึง่
ไดร้บัการฝึกมาอย่างดจีากพระวดันี้เพื่อโชวใ์หน้กัท่องเทีย่วโดยเฉพาะ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี MYANMAR TREASURE RESORT INLE หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีเจด็ เฮโฮ-ย่างกุ้ง-กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกัสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
10.20 น. เดนิทางกลบัสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 001 
11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงยา่งกุง้ 
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ เป็ดปักก่ิง และสลดักุ้งมงักร 
  น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ “สก๊อตมาเกต็” หรอืตลาดโบโจก๊ ซึง่เป็นตลาดใหญ่ทีสุ่ดของพมา่ รวบรวมความ

หลากหลายของสนิคา้ อาท ิอญัมณ ีทบัทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั งาชา้งแกะสลกั 
ผา้โสรง่ และผา้ต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสนี ้า และสนี ้ามนัอนังดงามในราคาถูกนมสัการ 
พระลาภมุนี พระพุทธรปูหยกขาว ซึง่เป็นพระรปูทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีสุ่ดของประเทศพม่า สี
ขาวสะอาดและไม่มตี าหนิ สงู 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพุทธรปูประทบันัง่ พระหตัถข์วา
บรรจพุระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลีงักายกขึน้หนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากองค ์หมายถงึ
การไล่ศตัรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง นอกจากนี้ยงัมกีารน าหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-
ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลงัพระพุทธรปูดว้ย  
จากนัน้ชม ช้างเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวั มลีกัษณะทัง้ 9 ประการ 
ตรงตามต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจบุนัจ านวน 3 ตวั (หา้มถ่ายรปู) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิมง็กะลาดง 
16.30 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี 8M331(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
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อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

18-24 ก.ย. 43,999 42,999 41,999 9,000 
23-29 ต.ค. 43,999 42,999 41,999 9,000 
20-26 พ.ย. 43,999 42,999 41,999 9,000 
18-24 ธ.ค. 43,999 42,999 41,999 9,000 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนับนิ
ภายในประเทศ / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กั
ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตาม
รายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าวซี่าพม่า / ค่ารถบรรทุกขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 
บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกด ์ และค่าทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 35 USD / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียม
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่
น ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 
7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกีและกรณุาแจง้ล่วงหน้า
ตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษี/ ค่าธรรมเนียมใชก้ลอ้งถ่ายรปูทีว่ดัประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลีย่งขึน้ลง
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พระธาตุอนิทรแ์ขวน 25USD/ท่าน และค่าทปิคนแบกเสลีย่งขึน้ลงพระธาตุอนิทรแ์ขวน 8000 จ๊าด (กรณีตอ้งการนัง่
เสลีย่ง) 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
 

ตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 
บคุคลท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วนั 

 

***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
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