


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	พระพุทธไสยาสน
เจาทัตยี	-	เจดียโบตะทาวน	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ	-
พระมหาเจดียชเวดากอง

พักที่	GRAND
UNITED	HOTEL	/
BEST	WESTERN
GREEN	HILL	HOTEL
หรือเทียบเทา	4*

2 พุกาม	-	สนามบินยองอู	เมืองพุกาม	-	เจดียชเวสิกอง	-	วัดอนันดา
-	วิหารธรรมยังยี	-	วัดกุบยางกี	-	วัดติโลมินโล	-	วัดชเวกูจี	-	เจดีย
สัพพัญู	-	เจดียชเวสันดอว	-	วัดมนุหา

พักที่	MYANMAR
TREASURE
RESORT	BAGAN
หรือเทียบเทา	4*		

3 เมืองมัณฑะเลย	-	วัดมหากันดายงค	-	พระราชวังมัณฑะเลย	-
พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจดียชเวนานดอว	-	วัดกุโสดอ	-	ภู
เขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ	วัดกุสินารา	-	สะพานไมอูเบ็ง

พักที่	MANDALAY
HILL	RESORT	หรือ
เทียบเทา	5*

4 พระมหามัยมุนี	-	สนามบินเมืองเฮโฮ	-	วัดชเวยันเป	-	ทะเลสา
บอินเล	-	FIVE	DAYS	MARKET	-	Nga	Phe	Kyanng	Monastery	-
สวนลอยน้ํา

พักที่	MYANMAR
TREASURE
RESORT	INLE	หรือ
เทียบเทา	4*	

5 สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ	-	ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต



ชวงเชา	
08.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ประตู	7	เคานเตอร	N05-08

สายการบิน	เมียนมารแอรเวย	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวก
10.40	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่8M	336	(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)
11.25	น.	ถึง	สนามบินเม็งกาลาดง	เมืองยางกุง	(เวลาพมาชากวาประเทศไทย	30	นาที)	ผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมือง	และดานศุลกากรเรียบรอย
ชวงบาย	
จากน้ันนําทุกทานชม	พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี	ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา	ชม

พระบาทที่มีภาพมงคล	108	ประการและพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย	มีขนาดความยาว	55	ฟุต
ความสูง	16	ฟุต	นําทานชมทัศนียภาพ	และเก็บภาพความประทับใจของใจกลางเมืองยางกุง
นําทานชม	เจดียโบตาทาวน	สถานที่รับพระเกศาธาตุกอนประดิษฐานที่พระมหาเจดียชเวดากอง	ออกแบบ

ใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง	ใหคนสามารถเดินเขาไปภายในได	โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไวใน
ผอบทองคํา
จากน้ันนําทานขอ	โบโบยีนัต	หรือเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย
จากน้ันนําทุกทานสักการะ	พระมหาเจดียชเวดากอง	พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา	โบราณสถาน

ศักดิส์ิทธิข์องโลกอายุ	2,500	ปี	ยอดบนสุดของเจดียประดับดวยทองคําแทหอหุมหนัก	23	ตัน	เพชร	พลอยเม็ด
ใหญ	และอัญมณีตางๆ	บนยอดพระเจดีย	ประดับดวยทับทิมขนาดเทาไขไก
พรอมชมการแสดงนาฏศิลป ของพมา	อันงดงามชดชอย	ณ	ภัตตาคารลอยน้ําการะเวก	บนทะเลสาบ

หลวง	ภัตตาคารน้ีสรางในปีที่	2513	เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก	สัตวในวรรณคดีป า
หิมพานต	ทานสามารถเห็นวิวทิวทัศนของพระมหาเจดียชเวดากองไดงดงามนาประทับใจเป็นอยางยิ่ง	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

สักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(Kyauk	Htatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอน
ตาหวาน	นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระ
ที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม	พระบาทมีภาพมงคล	108
ประการ



	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

หรือ	วัดเทพทันใจ	เป็นเจดียที่กอสรางขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนําไป
บรรจุในพระเจดียชเวดากอง	เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํา
มาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงน้ี	กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่	2	และไดรับการบูรณะขึน้มาใหม	โดยที่ใตฐานพระเจดียมี
โครงสรางโปรง	ใหคนเดินเขาไปภายในได	ดานฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนํา
ทองคําและของมีคาตางๆ	ที่พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดีย
มาจัดแสดงไว

เป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไม
ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว	ตามความเชื่อ	เวลาที่จะขอพรกับทาน	จะตองกระซิบ	มีคนไดรับ
ผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมาแกบน	และบอกตอกัน	จนรายการไหวเทพ
กระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุกบริษทั

ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ	เมืองยางกุง	ประเทศพมา	เชื่อกันวาเป็นมหา
เจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	หนังสือ	Guinness
Book	of	Records	ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแก
ที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	แบบบุฟเฟต	นานาชนิดใหทานไดลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพมา
	พักที่	GRAND	UNITED	HOTEL	/	BEST	WESTERN	GREEN	HILL	HOTEL	หรือเทียบเทา	4*

ชวงเชา	
06.15	น.	นําทานเดินทางสูเมืองพุกามโดยสายการบิน	Air	Bagan	เทีย่วบินที	่W9	009

07.10	น.	เดินทางถึงสนามบินเมืองพุกาม	นําทานทอง	เมืองพุกาม	(Bagan)	ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค	ที่
มีอายุกวา	2,000	ปี
นําทาน	ชมพระเจดียชเวสิกอง	(Shwezigon	Pagoda)	สิ่งศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	5	แหงของพมา	ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิม

ของพมาโดยแท	สรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึน้ครองราชย	เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
นําทานเขาชม	วัดอนันดา	(Ananda	Temple)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง	เป็นวัดสีขาว	มองเห็น

ไดชัดเจน	สรางเสร็จเมื่อปี	1091	ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม	มีรูปรางเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส	มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง	4	ดาน
จากน้ันชม	วัดมนูหะ	(Manuha	Temple)	ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา	สรางเมื่อปี	1059	โดย

พระเจามนูหะกษตัริยแหงมอญ	เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา
ชวงบาย	
ชมวัดดัมมะหยัน่จี	(Dhammayangyi	Temple)	สรางโดยพระเจานะระตู	และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดที่ใหญ

ที่สุดในเมืองพุกาม	สรางขึน้เพื่อลางบาป
นําทานเขาชม	วัดกุบยางกี	(Gubyaukkyi	Temple)	สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	สิ่งที่โดดเดนคือ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงเหลืออยู	
จากน้ันเขาชม	วัดติโลมินโล	(Htilominlo	Temple)	อยูหางจากตัวเมืองมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	1.5

กิโลเมตร	สรางขึน้เมื่อปี	1211	โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา	เป็นพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู	ซึ่ง
เกิดกับนางหามผูหน่ึง	และไดเสี่ยงทางเลือกใหเป็นราชทายาท	เป็นวัดสูง	46	เมตร	ยาว	43	เมตร	เทากันทั้ง



4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง	4	ทิศ
จากน้ัน	ชม	วัดชเวกูจี	(Shwegugyi	Temple)	เป็นวัดที่เกาแกที่สุดในพมา	มีเอกลักษณของสถาปัตยกรรม

โดยเฉพาะ	โดยพระเจาอลองสิทธู	และพระองคก็ไดสิ้นพระชนที่วัดน้ี	โดนปลงพระชนมโดยรัชทายาท	แปลวาถํ้า
ทองที่ยิ่งใหญงดงามดวยสถาปัตยกรรมที่อยูในชวงตอของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลังจากน้ันนําทาน
นมัสการ	เจดียพพัญญา	ซึ่งเป็นเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง	6	เมตร	
ชมพระอาทิตยยามอัสดงที่	เจดียชเวสันดอ	(Shwesandaw	Pagoda)	เชนเดียวกับเจดียชเวสิกอง	เจดียแหง

น้ีสรางขึน้โดยกษตัริยที่มีอํานาจมากพระองคหน่ึงแหงอาณาจักรพุกาม	นอกจากเจดียแหงน้ีจะเป็นที่บรรจุของ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา

	รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่	16	เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มี
แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่สวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศ
พมา	โดยเฉพาะความยิ่งใหญของเจดียจํานวนมากกวา	5,000	องค	จนไดรับ
สมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พันองค	ซึ่งเป็นลักษณะที่บงบอกถึงความ
รุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยางดีคนทั่วไปจึงขนานนาม
เมืองพุกามน้ีวาเป็นอูอาริยธรรมของประเทศ

สนามบินประจําเมืองพุกาม	ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	เป็นเขตพาณิชยกร
รมและเศรษฐกิจ

องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังควํ่ า	สูง	160	เมตร	ภายในมีหอผีนัต	ซึ่งเป็น
วิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพมาเคารพนับถือ	ในอดีตน้ันเจดียแหงน้ีมีความ
สําคัญของชาวพมามาก	เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มาตั้งแตโบราณ	สิ่งที่นาสนใจสําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธ
ชาดกของพระพุทธเจาที่ปรากฏบริเวณผนัง

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม	และ
ไดรับยกยองวาเป็น	“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”	อานันทวิหาร
ไดชื่อวางดงามที่สุดเพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง	เป็นวิหาร
ที่มีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก	วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

แสดงออกถึงความคับแคนใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย	โดยสรางพระพุทธรูปน่ัง
ขนาดใหญ	3	องค	และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญอีก	1	องค	ในศาลาสี่เหลี่ยม
ผืนผาขนาดเล็ก



วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู	ระหวางการกอสราง	พระเจานรถูจะเสด็จมา
ตรวจงานทุกวัน	จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง	ถาตรวจไปพบวาบริเวณใดที่มีการกอ
อิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได	พระองคจะสั่งใหจับชางที่กอ
อิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ	วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหารที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในพุกาม	แตสรางไมเสร็จ	มีประตูทางเขาออกทั้ง	4	ทิศ	ทําใหตัดกันคลาย
กับไมกางเขนแบบกรีก

ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงหลงเหลืออยู	สรางโดย
พระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	ที่โดดเดนดวยภาพจิตกรรม	ฝาผนัง	ที่งดงาม
ที่สุดในพุกาม	และยังคงหลงเหลืออยู	เน่ืองจาก	รัฐบาลแหงสหภาพเมียนมาร
ไมอนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไปภายใน	วิหาร	หรือ	พระเจดีย	ดวยเกรง
วาแสงจากแฟลชจะทําลายภาพภายในใหเสียหาย	ดังน้ัน	จึงไมสามารถบันทึก
ภาพจิตรกรรมที่เขากวากันวา	สวยงาม	และ	ทรงคุณคาทางศิลปะ	ได

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน	เป็นวัดที่สราง
แบบกออิฐถือปูน	ภายในวิหารมีชองบันได	เดินขึน้สูระเบียงชั้นบนได	และวิหาร
แหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย	ตัวพระ
พุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ันมีความแตกตาง	เพราะชวงน้ันเริ่มไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนครับ

เป็นวิหารที่สรางขึน้ในสมัยของพระเจาอลองสิธู	เมื่อปี	ค.ศ.1131	ซึ่งเป็นชวงที่
อาณาจักรพุกามเจริญถึงขีดสุดในทุกๆ	ดาน	และเป็นชวงที่เขาสูยุคของการ
เปลี่ยนรูปแบบศิลปกรรมแบบมอญไปเป็นแบบพมาแทอยางเต็มรูปแบบ	วัดช
เวกูจีจึงเป็นตัวอยางที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบพมาไดเป็นอยางดี	เลากัน
วาตัววิหารใชเวลาสรางเพียงประมาณ	7	เดือนเทาน้ัน

เจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม	โดยมีความสูงอยูที่	ประมาณ	61	เมตร
ดวยศิลปะแบบปาละของอินเดีย	ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลย
ครับ	ตั้งอยูใจกลางเมือง	ถัดจาก	วัดอนันดา

เจดียแหงน้ีสรางขึน้โดยกษตัริยที่มีอํานาจมากพระองคหน่ึงแหงอาณาจักร
พุกาม	นอกจากเจดียแหงน้ีจะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
แลว	ก็ยังมีรูปป้ันเทพเจาศักดิส์ิทธิใ์นศาสนาฮินดูตั้งอยูบริเวณลานของวิหาร
จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูวาเจดียกาเนซา	เจดียชเวสันดอกน้ียังเป็นสถานที่เหมาะ
สําหรับการชมทุงเจดียอีกแหงหน่ึงของพุกามเมื่อยามอาทิตยขึน้และตก

	รับประทานอาหารคํ่า	พรอมชมการแสดงหุนกระบอก	ณ	รานอาหาร	อนันดา	เมืองพุกาม	ใหทานไดพักผอน
ตามอัธยาศัย

	พักที่	MYANMAR	TREASURE	RESORT	BAGAN	หรือเทียบเทา	4*		



ชวงเชา	
07.35	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองมัณฑะเลยโดยสายการบิน	Air	Bagan	เทีย่วบินที	่W9	009

08.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองมัณฑะเลย	นําทานเดินทางสู	เมืองอมรปุระ	เมืองแหงผูเป็นอมตะที่อยู
ทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งเป็นราชธานีแหงหน่ึงของพมาเพียง	76	ปี	กอนที่จะยายมาอยูที่เมืองมัณฑะ
เลยในปี
นําทานไปทําบุญที่	วัดมหากันดายง	Mahakanta	Temple	ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัตธรรมที่ใหญที่สุด

ในพมา	มีสามเณร	และพระจําพรรษาอยูมากถึงพันกวารูป	
จากน้ันนําทานชม	สะพานอูเบียน	สรางขึน้จากไมสักที่ยาวที่สุดในโลก	ทอดขามทะเลสาบตองตะมาน	ทาง

ตอนใตของเมืองอมรปุระ	มุงตรงไป	สูเจดียเจาตอจี	อยูอีกฟากหน่ึงของทะเลสาบ	พระเจาปุดงโปรดฯ	ใหขุนนาง
นามวา	อูเบียน	เป็นแมทัพนายกองงานสรางสะพานแหงน้ี	
ชวงบาย	
เที่ยวชม	พระราชวังหลวง	มัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	โดยพระเจามินดง	สรางขึน้ตามผังภูมิจักรวาล

แบบพราหมณปนพุทธ	โดยสมมุติวาเป็นจุดศูนยกลางของโลก	(เขาพระสุเมรุ)	เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกําแพงลอม
รอบทั้งสี่ทิศ	ใจกลางพระราชวังเป็นหองพระมหาปราสาท
เขา	ชมวัดชเวนันตอ	(Shwenuntow	Temple)	เคยตั้งอยูในเขตพระราชวังหลวง	สรางดวยไมสักทั้งหลัง	เป็น

สิ่งปลูกสรางในสมัยพระเจามินดง	ที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได	หลังจากพระองคสิ้นพระชนม
นําทาน	ชมวัดกุโสดอ	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการ	สังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญที่สุดในโลก	ครั้งที่	5

มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธ	และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา	เป็นพระ
ไตรปิฎกที่ใหญที่สุดในโลก	
นําทานเดินทาง	เขาสูเขา	Mandalay	Hill	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240

เมตร	เป็นจุดชมวิว	ทิวทัศน	ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งอยูบนยอดเขา	ณ	จุดน้ีทานสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของ	เมืองมัณฑะเลย	เกือบทั้งเมือง	ใหทานบันทึกภาพไวเป็นที่ระลึก	

	รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี	อดีตเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา	กอตั้งโดย
กษตัริยมินดง	แตภายหลังจากที่พมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ
ทําใหเมืองแหงน้ีลดความสําคัญลงไป	แตปัจจุบัน	เมืองมัณฑะเลยไดรับการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา	โดยมีขนาดประชากรที่มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และมี
ความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการทองเที่ยว

เป็นวัดใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ	ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูป
เดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับอาหารพระพุทธมหามุนี	หรือรูจักกันใน
นามพระลางหนา	ที่มีความงดงามตามศิลปกรรมพมา	ที่มีลักษณะเป็น
พระพุทธรูปสําริดปิดทอง	ที่อย	คูบานคูเมืองมาชานาน	เป็นสถานที่ที่สําคัญ
รองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก	สรางขึน้ในสมัยพระเจาโบดอพญา	สรางขึน้เพื่อ
ขามทะเลสาบ	Toungthamon	ระยะทางกวา	1	กิโลเมตร	จุดเดนของสะพาน
เเหงน้ีนอกจากจะเป็นสะพานไมที่ยาวที่สุดเเลวน้ัน	สะพานอูเบ็ง	ยังสรางมา
จากไมสัก	ที่รื้อมาจากพระราชวัง	เเหงกรุงอังวะ



พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิตรกองทัพ
อังกฤษ	ปัจจุปัน	พระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูป
แบบของพระราชวัง	ของเกาขึน้มา	แตที่เหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ
ชื่อเทาน้ัน

สรางสมัยพระเจามิงดง	เป็นพระตําหนักที่สรางจากไมสักแกะสลักดวย
ลวดลายพมา	ปิดดวยแผนทองทั้งหลัง	ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึน้ครอง
ราชยจึงทรงยกตําหนักถวายเป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ	แมตอนน้ี
ภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความแวววับของแผนทองแลว	แตหากลอง
ถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก	ภาพที่ออกมาชางงดงามอรามตา
ยิ่งนัก

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	4	พระเจามินดง	ทรงให
จารึกพระไตรปิฎก	84,000	พระธรรมขันธ	ลงบนหินออน	729	แผน	ถือเป็นพระ
ไตรปิฎกเลมใหญที่สุดในโลก	และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการ
บันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี	และไดนํามาประดิษฐานในมณฑป	อยูรอบ
“พระเจดียมหาโลกมารชิน”	มีความสูง	30	เมตร	ซึ่งจําลองรูปแบบมาจากพระ
มหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

Mandalay	Hill	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240
เมตร	เป็นจุดชมวิว	ทิวทัศน	ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งอยูบนยอด
เขา	ณ	จุดน้ีทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ	เมืองมัณฑะเลย	เกือบทั้ง
เมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...กุงแมน้ํา
	พักที่	MANDALAY	HILL	RESORT	หรือเทียบเทา	5*

ชวงเชา	
04.00	น.	นําทานเดินทาง	สูวัดมหามัยมุนี	(Mahamaimuni	Temple)	ซึ่งแปลวา	วัดปราชญผูยิ่งใหญ	วัดมหา

มัยมุนีอยูหางจากใจกลางเมืองลงมาทางใตราว	3	กิโลเมตร	บนถนนที่ตัดตรงไปสูอมรปุระ	นําทานนมัสการ	พระ
มหามัยมุนี	อันเป็นสิง่ศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	5	แหงของพมา	หากไดรวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี	ชีวิตจะมี
แตความสุขความเจริญ
09.25	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองเฮโฮโดยสายการบิน	Air	Bagan	เทีย่วบินที	่W9	001

09.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองเฮโฮ	นําทานเดินทางตอสูเมืองยอง	ชเว	ระยะทางประมาณ	35	กม.
ระหวางทาง	นําทานชมวัด	SHWE	YAN	PHE	ซึ่งแปลวาสมปรารถนามีอายุ	115	ปี	สรางโดยเจาฟาไทยใหญ
เดินทางถึงเมืองยอง	ชเว	(Nyuang	Shwe)
หลังจากน้ันนําทานลงเรือเพื่อเดินทางไปสู	ทะเลสาบอินเล	นําทานลงเรือยนต	(ลําละ5-6	ทาน)	มีชูชีพ

สําหรับทุกทานเพื่อความปลอดภัย	ชมความงามของทะเลสาบอินเล	ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา	(ลูกแหงทะเลสา
บอินเล)	ที่อาศัยอยูรอบๆ	ทะเลสาบ	นําทาน	นมัสการพระบัวเข็ม	พระพุทธรูปศักดิส์ิทธิท์ี่แกะจากไมจันทน	อายุ
นับพันปี	เดิมมีขนาดเพียง	5	ซ.ม.	แตดวยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนไดมาปิดทองจนมีขนาดใหญกวาเดิม
ถึง	6	เทา
ชวงบาย	



นําทานลองเรือตอไปยัง	ศูนยทอผาพื้นเมืองของชาวอินตา	ชมการทอผาไหม,	ผาฝายลวดลายตางๆ	ที่
สวยงามยิ่งที่หมูบานอินปอคอน	นาซื้อเป็นของที่ระลึก
จากน้ันเดินทางกลับไปหมูบานผลิตบุหรี่พื้นเมือง	และสวนลอยน้ํา	(Floating	Garden)	ที่ปลูกผักมากมาย

เชน	พริก,	ผักกาด,	มะเขือเทศ	ในจํานวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมาทั้งประเทศได
นําทานไป	Nga-Phe-Kyanng	Monastery	เป็นสํานักสงฆที่รวบรวมพระพุทธรูปสําคัญๆ	ไวเป็นจํานวนมาก

เป็นวัดที่ไดรับการประกาศใหเป็นโบราณสถาน	ประกอบดวยเสาไมสักถึง	654	ตน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต	เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี	พระ
มหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิตจิตใจ	ใครที่มากราบไหว
บูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงลํ้า	เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด	ปางมารวิชัยทรง
เครื่อง	ปัจจุบันประดิษฐานอยูที่	“วัดมหามัยมุนี”	หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ	วัดปยกยี
หรือวัดยะไข

เฮโฮ	เป็นเมืองที่มีสนามบินใกลที่สุด	ประตูสูรัฐฉาน	ที่เครื่องบินตองบินมาลง
เป็นประตูสูอินเลจริงๆ

วัด	Shwe	Yan	Phe	Temple	สรางโดยเจาฟาไทยใหญ	มีอายุราว	115	ปี	กอนน้ี
ปิดทองทั้งหลัง	กาลเวลาก็ทําใหหลุดไปแตก็ยังเหลือพอใหเห็นบางบางสวน	มี
การแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ	ทั้งบานประตูและบนหลังคา	วัดแหงน้ีเป็น
สถานที่ศึกษาธรรมของเณรสวนใหญแถบน้ัน

ทะเลสาบแหงน้ีอยูทามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน	เหมาะแกการมา
เที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยูของชาวพมาที่เรียกไดวากลมกลืน
กับธรรมชาติเป็นอยางยิ่ง	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นที่อยูอาศัยของกลุมชนที่เรียก
ตนเองวา	ชาวอินทา	ชนเผาน้ีอาศัยอยูในทะเลสาบอินเลมานานนับรอยปีแลว
โดยใชชีวิตอยูทามกลางการทําการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสรางขึน้มา
เองกลางลําน้ําในทะเลสาบ

FIVE	DAYS	MARKET	จะเป็นศูนยรวมของชนเผาตางๆ	ขนของจากดอย	ใส
เกวียนมาขายกันในตลาดแหงน้ี	ซึงทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผาตางๆ
อยางใกลชิด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หน่ึงสิ่งมหัศจรรยลอยน้ํา	ที่สรางความทึ่งใหกับคนที่ไปเที่ยวทะเลสาบอินเล
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวอินตาที่รูจักดึงเอาธรรมชาติรอบตัวมาใชเป็น
ประโยชนไดอยางอยางสูงสุด	และเหมาะสม

เป็นสํานักสงฆที่รวบรวมพระพุทธรูปสําคัญๆ	ไวเป็นจํานวนมาก	เป็นวัดที่ไดรับ
การประกาศใหเป็นโบราณสถาน	ประกอบดวยเสาไมสักถึง	654	ตน	สรางในปี
ค.ศ.	1205	สมัยพระเจามินดง	และชมแมวกระโดดลอดบวงซึ่งไดรับการฝึกมา
อยางดีจากพระวัดน้ีเพื่อโชวใหนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MYANMAR	TREASURE	RESORT	INLE	หรือเทียบเทา	4*	

ชวงเชา	
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูสนามบิน
10.20	น.	เดินทางกลับสู	เมืองยางกุง	โดยสายการบิน	Air	Bagan	เทีย่วบินที	่W9	001

11.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองยางกุง
ชวงบาย	
นําทานเลือก	ซื้อสินคาที	่“สกอตมาเก็ต”	หรือตลาดโบโจก	ซึ่งเป็นตลาดใหญที่สุดของพมา	รวบรวม

ความหลากหลายของสินคา
นมัสการ	พระลาภมุนี	พระพุทธรูปหยกขาว	ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินออนองคใหญที่สุดของ

ประเทศพมา	
จากน้ันชมชางเผือก	ที่เป็นชางคูบานคูเมืองของพมา	มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว	มีลักษณะทั้ง	9	ประการ	ตรง

ตามตําราโบราณ	ซึ่งหาชมไดยากในปัจจุบันจํานวน	3	ตัว	(หามถายรูป)	
นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติเม็งกะลาดง	
16.30	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดย	เทีย่วบินที	่8M331	(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)
18.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เป็ดปักกิ่ง	และสลัดกุงมังกร



หรือ	ตลาดโบซกอองซาน	หรือ	ตลาดโบจก	ตลาดใหญและนาเที่ยวที่สุดในกรุง
ยางกุง	เดิมคือ	“สกอตมารเก็ต”	สรางโดยชาวสก็อต	ตลาดน้ีถือเป็นแหลง
รวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญที่สุดของพมาซึ่งตลาดแหงน้ี
ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทาน	ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
กรุณาสอบถามยอดจอง	และเช็ครายละเอียดตางๆ	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ,	ซื้อตัว๋รถไฟ,	ซื้อตัว๋รถ

โดยสาร	และจองหองพัก	เพื่อประโยชนของลูกคา
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต

ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	เพราะทางบริษทัยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจ
จะเกิดขึน้
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน
การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวร

เป็นไปในลักษณะเหมาจาย
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

เงื่อนไขการจอง	มัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง	15	วัน

คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–ยางกุง–กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)
คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	บินภายในประเทศ
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.
คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม)
มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

คาทิปไกด	2	USD/คน/วัน	+	คาทิปคนขับรถ	1	USD/คน/วัน	+	ทิปหัวหนาทัวร	2	USD/คน/วัน
คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ	/	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.
คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
คาธรรมเนียมใชกลองถายรูปที่วัดประมาณ	300-500	จาด
คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ตัง้แตวันที	่11	สิงหาคม	58	เป็นตนไป	บุคคลทีถ่ือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย	ไมตองขอวีซา	สามารถ



อยูไดไมเกิน	14	วัน

ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	/	คืนคาใชจายทั้งหมด	หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริง
ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-24	วัน	/	เก็บคาใชจาย	5,000-10,000	บาท	แลวแตกรณี
ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-10	วัน	/	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


