


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เมืองหงสาวดี	-	พระ
เจดียชเวมอดอว	-	เมืองไจโท	-	แมน้ําสะโตง	-	คิมปูนแคมป	-	พระ
ธาตุอินทรแขวน

พักที่
KYAITHOO,MOUTAIN
TOP,YOYOLAE
HOTEL	หรือเทียบเทา

2
พระธาตุอินทรแขวน	-	คิมปูนแคมป	-	เมืองหงสาวดี	-	พระพุทธ
ไสยาสนชเวตาเลียว	-	เจดียไจป ุน	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	เจดีย
โบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอว
เมีย๊ะ	-	พระมหาเจดียชเวดากอง

พักที่	SUMMIT
PARKVIEW	HOTEL	4
STAR	หรือ	BEST
WESTERN	HOTEL
ระดับ	4	ดาว

3
สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบินยองอู	เมืองพุกาม	-	พุกาม	-	เจ
ดียชเวสิกอง	-	วัดอนันดา	-	วัดมนุหา	-	เครื่องเขิน	-	วัดกุบยางกี	-
วัดติโลมินโล	-	เจดียสัพพัญู	-	วิหารธรรมยังยี	-	เจดียชเวสัน
ดอว	-	เชิดหุนกระบอกของพมา

พักที่	SU	TIEN	SAN
HOTEL	4	STAR	หรือ
เทียบเทา

4 สนามบินยองอู	เมืองพุกาม	-	สนามบินเมืองเฮโฮ	-	ทะเลสา
บอินเล	-	วัดพองดออู	-	พระบัวเข็ม	-	หมูบานทอผาอินปอขอม	-
แปลงสวนผักลอยน้ํา	-	วัดแมวกระโดด

พักที่	SKY	LAKE	INLE
RESORT	หรือเทียบ
เทา

5
สนามบินเมืองเฮโฮ	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	พระราชวังมัณฑะ
เลย	-	พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจดียชเวนานดอว	-	เมืองมิ
งกุน	-	หมูบานมิงกุน	-	มหาเจดียยักษ	หรือ	เจดียมิงกุน	-	ระฆังมิ
งกุน	-	เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)	-	ภูเขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ
วัดกุสินารา	-	วัดกุโสดอ

พักที่	HAZEL
MANDALAY	HOTEL	4
STAR	หรือเทียบเทา

6 พระมหามัยมุนี	-	เมืองอมรปุระ	-	สะพานไมอูเบ็ง	-	ทะเลสาบคอง
ตามัน	-	สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมัณฑะเลย

28	เม.ย.	61	-	3	พ.ค.	61 ฿28,900 ฿28,500 ฿27,900 ฿5,000

26	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿28,900 ฿28,500 ฿27,900 ฿5,000

10	ส.ค.	61	-	15	ส.ค.	61 ฿28,900 ฿28,500 ฿27,900 ฿5,000



ชวงเชา
09.30	น.พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	อาคาร	1	ประตู	2	เคานเตอร

สายการบินไทยแอรเอเชียThai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
11.35	น.	ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน	FD	255	**	บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**

ชวงบาย
12.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอย

แลว(เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดีหรือ	เมืองพะโค	(Bago)	ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของ

เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และ	อายุมากกวา	400	ปี	อยูหางจากเมืองยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร)
ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.45	ชม.
นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น	1	ใน	5	มหา	บูชา

สถานสิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	เจดียชเวมอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา	(Shwe	Mordore)ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา	นําทานนมัสการ	ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธิม์าก	ซึ่ง
เจดียน้ี	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ของไทย	เคยมาสักการะ	เจดียองคน้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะ
พมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน	พระเจดียสูง	377	ฟุต	สูงกวา	พระเจดียชเวดากอง	51	ฟุต	มีจุด
อธิษฐานที่ศักดิส์ิทธิอ์ยูตรงบริเวณยอดฉตัร	
ทานจะไดนมัสการ	ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคทีห่ัก
ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้นไป	
จากนัน้	นําทานเดินทางตอสู	เมืองไจโท	แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขามผานชม

แมน้ําสะโตง	สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร	ซึ่งในอดีตขณะที่	2	สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยก
ลับอโยธยา	ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทัพโดย	สุรกรรมาเป็นกองหนาพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง	ยก
ติดตามกองทัพไทยมา	กองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝ่ังแมน้ําสะโตง	ในขณะ	ที่ฝ ายไทยไดขามแมน้ําไปแลว
พระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได	ไดมีการปะทะกันที่ริมฝ่ังแมน้ําสะโตง	สมเด็จพระนเรศวรทรงใช
พระแสงปืนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมา	แมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง	กองทัพ	ของพมาเห็นขวัญเสีย
จึงถอยทัพ	กลับกรุงหงสาวดี	พระแสงปืนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา	"พระแสงปืน
ตนขามแมน้ําสะโตง"นับเป็นพระแสง	อัษฎาวุธ	อันเป็นเครื่องราชูปโภค	ยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระธาตุอินทรแขวน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที	ก็จะถึง	คิ้มปูนแคมป

เพื่อทําการเปลี่ยนเป็นรถทองถิ่น	เป็น	รถบรรทุกหกลอ	(เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระ
ธาตุอินทรแขวนได)	ใชเวลาเดินทางสักพัก	เพื่อเดินทางสูยอดเขา
นําทานเขาสูพักที	่KYAITHOO,MOUTAIN	TOP,YOYOLAE	HOTEL
เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย	หลังจากน้ัน	นําชม	เจดียไจทีโยหรือ	พระธาตุอินทรแขวน

Kyaikhtiyo	Pagoda	(Golden	Rock)	แปลวา	กอนหินทอง	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200	เมตร	ลักษณะเป็น
เจดียองคเล็กๆ	สูงเพียง	5.5	เมตร	ตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ	ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืน
กรานวาไมมีทางตก	เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยู
ไดอยางสมดุลเรื่อยไป	ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปีเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเป็น
พระธาตุปีเกิดของปีจอ	แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค	โดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทร
แขวนน้ีครบ3	ครั้ง	ผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ	พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ	
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน	(เขาไปปิดทองไดเฉพาะ
สุภาพบุรุษ	สวนสุภาพสตรีสามรถอธิฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
จากนัน้ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนัง่สมาธิทีพ่ระเจดียไดตลอดทัง้คืน	แตประตูเหล็กทีเ่ปิด

สําหรับสุภาพบุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	22.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาว	หรือกันลมหรือผาหม	ผาพันคอ
เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นทีน่ัน้มีความเย็นมาก	(ยกเวนโรงแรมทีพ่ัก	Golden	Rock	Hotel	จะขึ้น
อินแขวนไดแคครัง้เดียวคะ)



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

ตั้งอยูกลางเมืองหงสาวดี	มหาพระเจดียองคมีความโดดเดนในหลายๆดาน
เป็นพระธาตุเจดียสูงที่สุดของพมา	และมีความเกาแกราวกวา	2,000	ปี	ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	เจดียแหงน้ีจึงเรื่องชื่อและชาวพมาให
ความเคารพนับถือ	เพราะเป็นเจดีย	1	ใน	5	ของเจดียชื่อดังและมีความยิ่งใหญ
ที่สุดในพมา	ผูคนจึงแวะเวียนไปสักการบูชาอยางไมขาดสาย

เป็นเมืองเกาที่มีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง	ที่เป็นทั้ง	ทุงนา	ปาเขา
สัมผัสความเป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึน้เรื่อยๆ

เป็นแมน้ําในประเทศพมามีความยาว	420	กิโลเมตร	เป็นเสนแบงเขตแดน
ระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ	แมน้ําสะโตงเป็นแมน้ําสายใหญที่เมื่อถึงฤดูน้ํา
หลาก	ความกวางจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึงอาจกวางไดถึง	3	กิโลเมตร[1]	มี
ความสําคัญในประวัติศาสตรไทยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เสด็จ
หลบหนีกองทัพพมาของพระมหาอุปราชมังสามเกียด	พระองคไดหลบหนีขาม
พนมาและไดแสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืนขามลําน้ําสะโตง	คือ	ยิงปืนคาบศิลา
จากอีกฝ่ังของแมน้ําถูกแมทัพพมา	ชื่อ	สุรกรรมา	เสียชีวิตคาคอชาง	เมื่อปี
พ.ศ.	2127	ซึ่งตอมาพระแสงปืนกระบอกน้ีไดถูกขนามนามวา	"พระแสงปืนตน
ขามแมน้ําสะโตง



บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ในกรณีตองการล็อกทีน่ัง่ไปกลับคาใชจายในการล็อกทีน่ัง่ไปกลับ	200	บาท/ทาน	(ตัว๋เครื่องบินของ

คณะเป็นตัว๋กรุปแบบ	Random	ไมสามารถล็อกที่น่ังได	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน	ในกรณีล็อกที่น่ัง
กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันทําการจองทัวรคะ
พระธาตุอินทรแขวน	ยกเวนโรงแรมที่พัก	Golden	Rock	Hotel	จะขึน้อินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ

คิมปูนแคมป	เมือง	ไจกโถ	(Kyaik	Tito)	อําเภอสะเทิม	เขตรัฐมอญ	เป็นหมูบาน
เล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิงเขา	เมื่อมาถึงก็ตองเปลี่ยนถายจากรถบัสทองเที่ยวมา
เป็นรถ	6	ลอประจําทางที่วิ่งขึน้เขา-ลงเขาโดยเฉพาะ	ผูที่จะขึน้ไปนมัสการพระ
ธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง	1200	เมตรหรือ	3600	ฟุต	ก็ตองมาขึน้รถที่
น่ีกันทุกคน	หากจะเปรียบก็คลายกับคิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ	ซึ่งเป็นทารถ
ที่รับสงผูโดยสารเพื่อขึน้ไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพ

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ
พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถาน	สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวพมาตอง
ไปสักการะ	และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ	(ปี
หมา)	ที่คนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
	พักที่	KYAITHOO,MOUTAIN	TOP,YOYOLAE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
05.00	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชา	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน	กิจกรรมน้ีไมได

บังคับนะคะ	สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย	ราคาอาหารประมาณ	3,000	จาต
ดอกไมธูปเทียน	ประมาณ	300–500	จาต	ทําบุญตามอัธยาศัย
06.30น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.30	น.นําทานอําลาที่พัก	ออกเดินทางกลับ	เปลีย่นนัง่รถหกลอถึงคิมปุนแคมป	เปลี่ยนเป็นรถโคชปรับ

อากาศ
นําทานเดินทางสูกรุงหงสาวดี	นมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(Shew	Thalyang	Buddha)	กราบ

นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวพมาทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา	องคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตร	ถึงแมจะไมใหญ
เทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม
เหมือนกับพระนอนของไทย
จากน้ัน	นําชม	เจดียไจป ุน(Kyaik	Pun	Buddha)	สรางในปี	1476	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง	4

ทิศ	สูง	30	เมตร	ประกอบดวย	องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัม	พุทธเจา	(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับ
พระพุทธเจาในอดีต	สามพระองคคือ	พระ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	**

ชวงบาย	
นําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	และ	บัลลังกผึ้ง	(Kanbawza	Thardi	Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณ

ปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นที่
ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	และเป็นที่ประทับของ	พระนาง
สุพรรณกัลยา	และ	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก	เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา
แตปัจจุบันพระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร	และถูกสรางจําลองพระราชวังและ
ตําหนักตางๆ	ขึน้มาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร



จากน้ัน	นําทานเดินทางกลับสูกรุงยางกุง	นําทานชม	เจดียโบตาทาวน	สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุ
พระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย	8	รูป	ไดนํามาเมื่อ	2,000	ปีกอน	ในปี	2486	เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝาย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก	2	องค	และพบพระพุทธรูป
ทอง	เงิน	สําริด	700	องค	และจารึกดินเผาภาษาบาลี	และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต	ตนแบบภาษาพมา
ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม	และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย
จากน้ันนําทานขอพร	นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธีการ

สักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิง่ใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอาดอกไม	ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก	จากนัน้ก็ใหเอาเงิน
จะเป็นดอลลา	บาทหรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคนไทย)แลวเอาไป
ใสมือของนัตโบโบยีสัก	2ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1ใบ	เอามาเก็บรักษาไวจากนัน้ก็เอาหนาผาก
ไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว
จากน้ันนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน	เพื่อสักการะ	เทพกระซิบซึ่งมีนามวา	“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตาม

ตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว	ซึง่การขอพรเทพกระซิบตอง
ไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพ
กระซิบ	บูชาดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม	
นําทานชมและนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง	(Shwedagon	Pagoda)	พระเจดียทองคําคูบานคู

เมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปี	เจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	ชื่อเดิมของ
เมืองยางกุง	มหาเจดียทีใ่หญทีสุ่ดในพมา	สถานทีแ่หงน้ีมี	ลานอธิฐาน	จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอน
ออกรบ	ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐาน
เพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้
แปดทิศรวม	8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต
ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึน้ภาย

หลังชาวพมา	ชวยกันกูขึน้มาแขวนไวที่เดิมได	จึงถือเป็นสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเป็นระฆัง
ศักดิส์ิทธิ	์ใหตีระฆัง	3	ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการ
จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน

ออกไป	เชน	สีเหลือง,	สีน้ําเงิน,	สีสม,	สีแดง	เป็นตน	พุทธเจามหากัสสปะ	(ทิศตะวันตก)	เลากันวาสรางขึน้โดย
สตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต	ตอมา	1	ใน	4	สาวหนี
ไปแตงงาน	รํ่ าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึน้ทันที

ชวงคํ่า
19.00น.	บริการอาหารคํ่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ ต	อรอยเต็มอิม่กับชาชูชิ	สุกี้หมอไฟและซูชิ	ขาว

ป้ันสารพัดหนาในเครือโออิชิ
**นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาวทีเ่ขารวมโปรโมชัน่	โดยทางทัวรจะเป็นผูจัดลง

เลือกพักโรงแรม	ซึง่จะเป็น	2	โรงแรมน้ีเทานัน้**
โรงแรมระดับ	4	ดาว	SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR	หรือ	BEST	WESTERN	HOTEL	ระดับ	4

ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ
พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถาน	สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวพมาตอง
ไปสักการะ	และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ	(ปี
หมา)	ที่คนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

คิมปูนแคมป	เมือง	ไจกโถ	(Kyaik	Tito)	อําเภอสะเทิม	เขตรัฐมอญ	เป็นหมูบาน
เล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิงเขา	เมื่อมาถึงก็ตองเปลี่ยนถายจากรถบัสทองเที่ยวมา
เป็นรถ	6	ลอประจําทางที่วิ่งขึน้เขา-ลงเขาโดยเฉพาะ	ผูที่จะขึน้ไปนมัสการพระ
ธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง	1200	เมตรหรือ	3600	ฟุต	ก็ตองมาขึน้รถที่
น่ีกันทุกคน	หากจะเปรียบก็คลายกับคิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ	ซึ่งเป็นทารถ
ที่รับสงผูโดยสารเพื่อขึน้ไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพ



เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอ์ันดับสองของเมืองหงสาวดี	รองจากพระมหาธาตุมุ
เตา	และเป็นพระพุทธไสยาสนที่มีความยาว	181	ฟุต	สูง	50	ฟุต	สรางโดย
พระเจาเมงกะติปะ	พ.ศ.1537	ในสมัยมอญเรืองอํานาจ	มีพุทธลักษณะงดงาม
โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท	ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกัน	เลาขานวาเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืน
กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

มีอายุราว	500	กวาปี	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	4	องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง	เหตุผลที่ตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็	เพราะแทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	*

พระเจาบุเรงนองมีรับสั่งใหสรางขึน้	เพื่อเป็นศูนยกลางทางการปกครอง	พระ
นเรศวรและพระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่น่ีในระหวางที่พระองคทรงเป็น
องคประกัน	พระเจาบุเรงนองจึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ	โดย
กําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง	20	ประตู	พื้นที่ภายในกําแพงเมืองกวางใหญ
มาก	แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมืองพระราชวังบุเรง
นองแหงน้ี

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

นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธี
การสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถ
นาก็ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	จากน้ันก็ใหเอาเงินจะ
เป็นดอลลา	บาท	หรือจาด	ก็ได	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี	2	ใบ	ไหวขอพร
แลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้
ของนัตโบโบยี	แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว



คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิ	อุตตมะ	ชมพู	วระฐาเน	สิงกุตตะเร	มะโนลัมเม	สัตตัง	สะรัตนะ

ปฐมัง	กกุสันธัง	สุวรรณะ	ตันตัง	ธาตุโย	ธัสสะติ	ทุติยัง	โกนาคะมะนัง	ธัมมะ	การะนัง	ธาตุโย
ธัสสะติ	ตติยัง	กัสสปัง	พุทธจีวะรัง	ธาตุโย	ธัสสะติ	จตุกัง	โคตะมัง	อัตถะเกศา	ธาตุโย	ธัสสะติ
อหัง	วันทามิ	ตุระโต	อหัง	วันทามิ	ธาตุโย	อหัง	วันทามิ	สัพพะทา	อหัง	วันทามิ	สิระสา
***	อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ	***

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

	บริการอาหารคํ่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟต	อรอยเต็มอิ่มกับชาชูชิ	สุกี้หมอไฟและซูชิ	ขาวป้ันสารพัดหนาใน
เครือโออิชิ

	พักที่	SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR	หรือ	BEST	WESTERN	HOTEL	ระดับ	4	ดาว

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

ชวงเชา
05.00	น.	รับประทานอาหารเชา	แบบกลองจากทางโรงแรม
06.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินมิงกาลาดง	อาคารผูโดยสายภายในประเทศ
07.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินยองลู	สูเมืองประวัติศาสตรพุกาม	โดยสายการบิน	Air	Mandalay	เทีย่ว

บินที	่6T	401
08.25	น.	เดินทางถึงเมือง	พุกาม(Bagan)	นําทานชม	พระเจดียชเวสิกอง	(Shwezigon	Pagoda)	ซึ่งเป็น

สถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท	มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญสรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึน้ครองราชย	เพื่อใช
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวน	มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ	ใชเป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต
และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
ชม	วัดอนันดา	(Ananda	Temple)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง	เป็นวัดสีขาว	มองเห็นไดชัดเจน

สรางเสร็จเมื่อปี	1091	ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม	มีรูปรางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง	4	ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม	และสิ่ง
ที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ	ที่ชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ	ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ	ใหมีแสงสวาง
อยางนาอัศจรรย
จากน้ันพาทานชม	วัดมนุหา(Manuha	Temple)	ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา	สรางเมื่อปี	1059

โดยพระเจามนูหะกษตัริยแหงมอญ	เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา	จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัด
น้ี	โครงสรางวิหารคอนขางแคบ	มีพระนอนหน่ึงองค	กับ	พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน	สะทอน
ถึงความคับแคนพระทัยของกษตัริยเชลยพระองคน้ีเป็นอยางดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	



นําทานแวะชมสิ่งของขึน้ชื่อของพุกามก็คือ	เครื่องเขิน	(Lacquer	Ware)	ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดใน
พมา	เชน	ถวยน้ํา	จานรอง	โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ	หีบใสของตางๆ	สิ่งที่กําลังเป็นที่นิยมก็คือ	โถใสของ
ทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ	มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ	แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม
จากน้ันพาทานเที่ยว	วัดกุบยางกี	(Gubyaukkyi	Tempel)	สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	สิ่งที่โดด

เดนคือ	ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงเหลืออยู
จากน้ันเขาชม	วัดติโลมินโล	(Htilominlo	Temple)	สรางขึน้เมื่อปี	1211	โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-

มยา	เป็นพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู	ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง	และไดเสี่ยงทางเลือกใหเป็นราชทายาท	เป็น
วัดสูง	46	เมตร	ยาว	43	เมตร	เทากันทั้ง	4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง	4	ทิศ	ทั้งสองชั้น	มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนป้ัน	อันประณีตสวยงาม	สรางโดยพระติโลมินโล	เมื่อปี	พ.ศ.1761	ซึ่ง
ไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก	นมัสการ	เจดียสัพพัญู	ซึ่งเป็นเจดียที่สูงที่สุด
ในเมืองพุกาม
ชมวิหารธรรมยันจี	(Dhammayangyt)	สรางโดยพระเจานะระตู	และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดที่ใหญที่สุดใน

เมืองพุกาม	สรางขึน้เพื่อลางบาป	ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองคไปใน
ชาติภพหนา	ตั้งโดดเดน	ยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา
จากน้ันนําทานเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟา	ณ	เจดียชเวซานดอว	(Shwesandaw

Pagoda)	ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดียในมุม	360	องศา	ไดจากเจดียแหงน้ี

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารพรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก	ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิต

จริง	พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
**นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรมหรูระดับ	4	ดาว**โรงแรมระดับ	4	ดาว	SU	TIEN	SAN	HOTEL	4	STAR

หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบกลองจากทางโรงแรม

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

สนามบินประจําเมืองพุกาม	ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	เป็นเขตพาณิชยกร
รมและเศรษฐกิจ

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



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

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม	และ
ไดรับยกยองวาเป็น	“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”	อานันทวิหาร
ไดชื่อวางดงามที่สุดเพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง	เป็นวิหาร
ที่มีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก	วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แสดงออกถึงความคับแคนใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย	โดยสรางพระพุทธรูปน่ัง
ขนาดใหญ	3	องค	และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญอีก	1	องค	ในศาลาสี่เหลี่ยม
ผืนผาขนาดเล็ก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เครื่องเขิน	(Lacquer	Ware)	ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา	เชน	ถวยน้ํา
จานรอง	โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ	หีบใสของตางๆ	สิ่งที่กําลังเป็นที่นิยม
ก็คือ	โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ	มีขนาดเบาบางและบีบให
ยุบ	แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม

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



เจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม	โดยมีความสูงอยูที่	ประมาณ	61	เมตร
ดวยศิลปะแบบปาละของอินเดีย	ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลย
ครับ	ตั้งอยูใจกลางเมือง	ถัดจาก	วัดอนันดา

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

เจดียแหงน้ีสรางขึน้โดยกษตัริยที่มีอํานาจมากพระองคหน่ึงแหงอาณาจักร
พุกาม	นอกจากเจดียแหงน้ีจะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
แลว	ก็ยังมีรูปป้ันเทพเจาศักดิส์ิทธิใ์นศาสนาฮินดูตั้งอยูบริเวณลานของวิหาร
จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูวาเจดียกาเนซา	เจดียชเวสันดอกน้ียังเป็นสถานที่เหมาะ
สําหรับการชมทุงเจดียอีกแหงหน่ึงของพุกามเมื่อยามอาทิตยขึน้และตก

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารพรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก
	พักที่	SU	TIEN	SAN	HOTEL	4	STAR	หรือเทียบเทา

การแสดงหุนสายพมาโอกาสที่แสดงทั้งคืนแบบสมัยกอนนอยมาก	สวนใหญ
มักจะนํามาแสดงในงานอีเวนทตางๆ	หรือโอกาสในงานพิเศษ	การแสดงละคร
หุนเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่สรางสรรคขึน้มาเพื่อเสนอความงดงามทางศิลปะ
และความบันเทิง	การแสดงละครหุนไดรับการพัฒนาจนถูกใชเป็นสัญลักษณ
ของสื่อในหลากหลายวาระ	ไมวาจะเป็นการสื่อสารทางการเมือง	ดังจะเห็นได
จากการแสดงละครหุนของหลายๆ	ประเทศ	อยางเชนที่พมาจะนิยมใชหุนสาย
เพื่อสื่อสารหรือทวงติงการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ	รวมถึงเชื้อพระวงศ
ในราชสํานัก	หรือจะใชหุนเป็นสื่อใหขอมูลกับเด็ก	ชวยโนมนาวจิตใจเด็กๆ	ได
หรืออยางหลายๆ	ประเทศก็ใชหุนเป็นสื่อการสอนกันก็เยอะเพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจ	ขึน้อยูกับวัตถุประสงคในการใชประโยชนและการนําประยุกตใช
จากหุนน้ันๆ

ชวงเชา
05.30	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินนองอูพุกาม	อาคารผูโดยสายภายในประเทศ
07.50	น.	เหินฟาทางสูสนามบินเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ	เที่ยวบินที่	YJ892
09.00	น	เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮ	HEHO	นําทานเดินทางตอสูเมืองตองยี	เมืองหลวงเกาของ

รัฐฉาน	(Shan	State)	น่ังรถจากสนามบินไปราว	1	ชั่วโมงครึ่ง	เพื่อไปชมทะเลสาบอินเล	(Inle	Lake)	มีพื้นที
158	ตร.กม.	อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	878	เมตร	ความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ	32	กม.	กวาง	5	กม.	เกิด
จากลําธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก	มีน้ําไหลจาก



ทะเลสาบไปลงแมน้ําสาละวิน	รอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยูมากกวา	200	แหง
นําทานลงเรือเพื่อเดินทางสู	ทะเลสาบอินเล	ลงเรือยนต(ลําละ	5-6	ทาน)	มีเสื้อชูชีพบริการทานเพื่อ

ความปลอดภัย	ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและสภาพความเป็นอยูของชาวบาน	การสรางบานบนทะเลสาบ
ระหวางทาง	ทานจะไดพบการพายเรือดวยเทาขางเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณของชาวอินตา
นําทานชม	ตลาด	5	วัน(ตลาดเหยามา)	ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไมซํ้ากัน	ใหทานเลือกซื้อของ

ที่ระลึกกลับบาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กลางทะเลสาบอินเล

ชวงบาย
นําทานเที่ยวชม	วัดพองดออู	สรางในศตวรรษที่	12	อดีต	พระพุทธรูป	5	องคน้ี	(พระบัวเข็ม)	ชาวบานจะ

อัญเชิญขึน้เรือแลวแหไปตามหมูบานตางๆรอบทะเลสาบ	(ซึ่งจะแหหลังจากเทศกาลออกพรรษา	15	วัน)	มีขนาด
5	ซ.ม.	แตปัจจุบันชาวบานเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน	พระพุทธรูปมีขนาดสูงกวาเดิมถึง	6	เทา	ถือเป็น
พระพุทธรูปที่ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเลย
ใหนําทานนมัสการ	พระบัวเข็ม	เพื่อเป็นสิริมงคล
จากน้ันนําทานชม	หมูบานทอผาอินปอขอม	ซึ่งเป็นหมูบานที่นําเสนใยบัวมาทอเป็นเสื้อผา,	ผาพันคอ	ฯลฯ

ชม	วัดแมวกระโดด	มีอายุ	200	กวาปี
จากน้ันนําทานเดินทางกลับที่พัก	พักผอนกับบรรยากาศของ	ทะเลสาบอินเลยหลัง
จากน้ันเดินทางไปหมูบานผลิตบุหรีพ่ื้นเมือง	และ	แปลงสวนผักลอยน้ํา	(Floating	Garden)	ที่ปลูกผัก

มากมาย	เชน	พริก,	ผักกาด,	มะเขือเทศ	ในจํานวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมาทั้งประเทศได	หลัง
จากน้ันนําทานไป	วัดแมวลอดหวง	Nga-Phe-Kyanng	Monastary	เป็นสํานักสงฆที่รวบรวมพระพุทธรูป

สําคัญ	ๆ	ไวเป็นจํานวนมากเป็นวัดที่ไดรับกาประกาศใหเป็นโบราณสถาน	ประกอบดวยเสาไมสักถึง	654	ตน
สรางในปี	ค.ศ.	1205	สมัยพระเจามินดง	ไดเวลาสมควรเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
พักที	่SKY	LAKE	INLE	RESORT	ณ	ทะเลสาบอินเล	(หรือเทียบเทา)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สนามบินประจําเมืองพุกาม	ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	เป็นเขตพาณิชยกร
รมและเศรษฐกิจ

เฮโฮ	เป็นเมืองที่มีสนามบินใกลที่สุด	ประตูสูรัฐฉาน	ที่เครื่องบินตองบินมาลง
เป็นประตูสูอินเลจริงๆ

ทะเลสาบแหงน้ีอยูทามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน	เหมาะแกการมา
เที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยูของชาวพมาที่เรียกไดวากลมกลืน
กับธรรมชาติเป็นอยางยิ่ง	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นที่อยูอาศัยของกลุมชนที่เรียก
ตนเองวา	ชาวอินทา	ชนเผาน้ีอาศัยอยูในทะเลสาบอินเลมานานนับรอยปีแลว
โดยใชชีวิตอยูทามกลางการทําการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสรางขึน้มา
เองกลางลําน้ําในทะเลสาบ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กลางทะเลสาบอินเล



พระเจดียศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	7	ของชาวพมา	และเป็นพระเจดียสําคัญที่สุดของรัฐ
ฉาน	ภายในองคเจดียเป็นที่ประดิษฐานของ	“พระบัวเข็ม	5	องค”	ซึ่งแกะจากไม
จันทนอายุนับพันปี	เป็นพระพุทธรูปไมมีหนา	ไมมีตา	ไมมีจมูก	เดิมองคพระมี
ขนาดเพียง	5	ซ.ม.	แตดวยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน	ที่พากันมาปิด
ทอง	จนมีขนาดใหญกวาเดิมถึง	6	เทา	จนองคพระมีรูปรางเป็นกอนกลม	ถือ
เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเล

พระพุทธรูป	5	องคน้ี	(พระบัวเข็ม)	ชาวบานจะ	อัญเชิญขึน้เรือแลวแหไปตาม
หมูบานตางๆรอบทะเลสาบ	(ซึ่งจะแหหลังจากเทศกาลออกพรรษา	15	วัน)	มี
ขนาด	5	ซ.ม.	แตปัจจุบันชาวบานเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน	พระพุทธรูป
มีขนาดสูงกวาเดิมถึง	6	เทา	ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเลย
ใหนําทานนมัสการ	พระบัวเข็มเพื่อเป็นสิริมงคล

หมูบานทอผาอินปอขอม	ซึ่งเป็นหมูบานที่นําเสนใยบัวมาทอเป็นเสื้อผา,	ผาพัน
คอ	ฯลฯ	ชม	วัดแมวกระโดด	มีอายุ	200	กวาปี

และ	แปลงสวนผักลอยน้ํา	(Floating	Garden)	ที่ปลูกผักมากมาย	เชน	พริก,	ผัก
กาด,	มะเขือเทศ	ในจํานวนมากพอที่จะเลี้ยง	คนพมาทั้งประเทศได

เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามอีกแหงหน่ึงในพมา	ซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บ
พระพุทธรูปและธรรมมาสสวยๆ	จากเมืองตางๆที่ไดไปทําการรบแลวมีชัยชนะ
วัดแมวกระโดดแหงน้ี	ซึ่งมีความงดงามมากมาย	และที่มีชื่อเสียงจนโดงดังก็คือ
แมวที่วัดแหงน้ี	ถูกเลี้ยงและสอนใหกระโดดลอดหวงไดทุกตัว	ซึ่งแมวเป็นสัตว
ที่สอนไดคอนขางยาก	เป็นความนารักปนความนาทึ่ง	จึงทําใหวัดแมวกระโดด
เป็นสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงของที่	ทะเลสาบอินเล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
	พักที่	SKY	LAKE	INLE	RESORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
09.40	น.	ออกเดินทางไป	สนามบินเฮโฮ	สูเมืองมัณฑะเลยโดยสายการบิน	Air	Bagan	เทีย่วบินที	่W9-

011



10.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ประเทศพมา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
นําทานชม	พระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงาม

ที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา	หรือสงครามโลกครั้งที่	2	วันที่	20	มีนาคม	2488เครื่อง
บินฝ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมา
นําทานไป	พระราชวังไมสักชเวนานจอง	(Golden	Palace	Monastry)	วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง	งดงาม

ตามแบบ	ศิลปะพมาแทๆ	วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย
นําทานชม	วัดกุโสดอ	(Kuthodaw	Pagoda)	วัดกุโสดอเป็นวัดที่พระเจามินดงทรงโปรดฯใหมีการจัด

สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	5ของโลกขึน้โดยทรงใหจารึกพระไตรปิฎกจํานวน	84,000พระธรรมขันธลงบนแผน
หินออน	729แผน	รวม1,428หนา	และไดสรางมณฑปสีขาวครอบแผนจารึกหินออนเหลาน้ีไว	(1แผนตอ	1มณฑป)
เรียงรายรอบพระเจดียมหาโลกมารชิน	ที่จําลองแบบมาจากเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุคได
บันทึกไววา	“หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก
ชวงบาย	
นําทานสู	เมืองมิงกุนโดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน	จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต	เขต

เมืองอมรปุระ	ทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน	ซึง้เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ	แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปได
ดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง	ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิ
รวดีที่มีลักษณะเป็น	“กึ่งบานกึ่งแพ”	เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก
นําทานชม	เจดียมิงกุน	รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง	ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะ

ไข	แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเป็นผลสําเร็จ	จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญ
ขึน้และยากขึน้	ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน
ระฆังมิงกุน	ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ	เพื่อทิศทวายแด

มหาเจดียมิงกุน	จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน	คือเป็นระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง	10เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ํา
หนัก87ตัน	
เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)	ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล	ไดชื่อวาเป็นเจดียที่สวยสงามากแหง

หน่ึงสรางขึน้ในปี	พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว	พระราชนัดดาในพระเจาปดุง	เพื่อเป็นอนุสรณแหงความรัก
ที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน
นําทานแวะวัดกุสินาราซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนนําทานเดินทางสูเขา	Mandalay

Hillตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240	เมตร	ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุด
ของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งอยูบนยอดเขา	สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง	ชม
พระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เฮโฮ	เป็นเมืองที่มีสนามบินใกลที่สุด	ประตูสูรัฐฉาน	ที่เครื่องบินตองบินมาลง
เป็นประตูสูอินเลจริงๆ

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยประมาณ	11	กม.	นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะนิยมลง
เรือจากเมืองมัณฑะเลย	ลองไปตามลําน้ําอิรวดี	เพื่อไปยังเมืองมิงกุน	แตจริงๆ
สามารถดินทางโดยรถได	แตการเดินทางโดยเรือเป็นที่นิยมมากกวา	เพราะจะ
ไดชมความสวยงามของธรรมชาติระหวางทางดวย	คาเรือไป-กลับ	ตกลําละ
35,000	จาต	เป็นเรือลําใหญ	น่ังไดเป็น	10-20	คน	ใชเวลาลองเรือประมาณ	1
ชั่วโมง

หมูบานมิงกุน	ซึง้เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ	แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดี
และไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของ
พระเจาปดุง	ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเป็น	“กึ่งบานกึ่ง
แพ”	เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก	โดย
เฉพาะฤดูน้ําหลาก	ระดับน้ําจะขึน้สูงกวาฤดูแลวกวา	10	เมตร	ชาวพมาจึงนิยม
สรางบานกึ่งแพ	คือถาน้ําขึน้สูงก็รวมแรงกันยกบานขึน้ที่ดอนครั้นน้ําลงมากก็
ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน

การกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง	7	ปี	พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต	ภาย
หลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ	มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแคฐาน	ทวา
ใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคง	ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเป็น
เจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก	สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณแผนดินไหวในปี	พ.ศ.2381



ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง	10	เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ําหนัก	87	ตัน	เลาขานกัน
มาวา	พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ	จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีที่สรางเสร็จ	ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษที่เล็ก
กวาระฆังแหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว	แตระฆังเคลมลิน
น้ันแตกราวไปแลว	ไมสามารถนํามาใชงานไดอีก	ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษ
ที่สามารถสงเสียงกองกังวานไดจริงๆที่เหลืออยูในโลก

เจดียชินพิวมิน	(เมียะเต็งดาน)	ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล	ไดชื่อวา
เป็นเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึน้ในปี	พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีด
อว	พระราชนัดดาในพระเจาปดุง	เพื่อเป็นอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอ
พระมหาเทวีชินพิวมิน	ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร	จึงไดรับสมญานามวา
“ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”	เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลปที่สรางขึน้ดวยภูมิจักรวาล
คือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลาง
และโลกและจักรวาล	ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

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

	บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผา
	พักที่	HAZEL	MANDALAY	HOTEL	4	STAR	หรือเทียบเทา

ชวงเชา

04.00	น.นําทานนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิง่ศักดิส์ิทธิส์ูงสุด	1	ใน	5	แหงของพมา	ถือเป็นตน
แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”
ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	เมื่อปี	พ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว
ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุต	ในปี	พ.ศ.	2327	พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี	หรือวัด
ยะไข	(วัดอาระกัน	หรือวัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี	และในปี	พ.ศ.2422	สมัยพระเจา	สีปอ	กอน	จะ
เสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา
เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน	สวยงามมาก

จากน้ันกลับโรงแรม
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง	อมรปุระ(Amrapura)	เมืองแหงผูเป็นอมตะ
ชม	สะพานไมอูเบ็ง	(U-Ben)	สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก	เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208	ตนซึ่งมีอายุ

กวา	200ปี	สะพานอูเบ็ง	สรางจากไมสักที่รื้อถอนจากพระราชวังเกากรุงอังวะ	โดยพระเจาปดุงใหขุนนางชื่ออูเบ็ง
คุมงานกอสราง
สะพานแหงน้ีเลยตั้งชื่อตามผูคุมทอดขาม	ทะเลสาบคองตามัน	ไปสูวัดจอกตอจีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัด

อนันดาแหงพุกามภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยู
ในอาณาบริเวณแถบน้ีน่ันเอง
12.50น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	245**	มีบริการอาหาร

รอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**



15.15น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองแหงผูที่เป็นอมตะ	และยังเคยเป็นเมือง
หลวงเกาที่เคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา
กอนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองมัณฑะเลย	เป็นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมือ
งมัณฑะเลย	นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน	ซึ่ง
สามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู	รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของ
เมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตั้งเรียงรายอยูรอบๆ
ตัวเมือง

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

อยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ	โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง



มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง	**	
1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว

ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	10,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระทันทีกอนการ
เดินทางไมนอยกวา15	วัน	มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระ
กอนเดินทาง	21	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเสนทาง	ยางกุง-พุกาม-เฮโฮ-มัณฑะเลย
3.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	5	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
4.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
5.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
6.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
7.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
8.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
9.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
10.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%



2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	900	บาท/ทริป/ลูกทัวร	1	ทาน	(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

**	ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา	ผานทาอากาศยานนานาชาติ	และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง	เป็นระยะเวลาไม
เกิน	14	วัน	ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวันที	่11	สิงหาคม	2558	ทัง้น้ี	หากมีการเปลีย่นแปลงจะตองกลับมา
ยื่นวีซาปกติอีก	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีกทานละ	1,000	บาท	**
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดิน

ทางเพื่อทองเทีย่วเทานัน้	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิด
ชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได	)

สําหรับลูกคาทีเ่ดินทางชวงวันหยุดปีใหม	กรุณาเช็คราคากอนทําการจองทุกครัง้	เน่ืองจากทาง
โรงแรมอาจจะมีการจัดงานกาลาดินเนอรโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	ลูกคาจะตองเสียคาอาหารกา
ลาดินเนอรประมาณทานละ	1,000-1,500	บาทตอทาน	ขึ้นอยูกับโรงแรมทีพ่ักในแตละทีแ่ละแตละปี	(ทัง้น้ี
ทางผูจัดจะแจงใหทราบกอนทําการจองทุกครัง้คะเพื่อผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ)
****เดินทางตัง้แตวันที	่11-18	เมษายน	2561	ตลาดสก็อต	/	พระราชวังบุเรงนอง	/	ภัตรคารอาหารเป็ด

ปักกิง่	กุงมังกร	ปิดบริการ..โปรแกรมทัวรมีการปรับเปลีย่นทีท่องเทีย่วอื่นแทนความเหมาะสม****

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ
1.1	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
1.2	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการ	เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดิน
ทางไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินทุกกรณี
3.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
4.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนา

ทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยถาผูเดินทาง	15	ทานขึ้นไปจะมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย	โดยทา
งบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง


