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MBIY04 พมา่-มณัฑะเลย-์พกุาม-ทะเลสาบอนิเล-ยา่งกุง้ 4 วนั(TG) 

          โดย..... สายการบนิไทย(TG) Thai smile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มณัฑะเลย ์ ราชธานสีดุทา้ยของพมา่หลังจากทีพ่ระเจา้มนิดงมากอ่สรา้งพระราชวงัมัณฑะเลย ์ แค ่ 28 

ปี อังกฤษก็ตเีมอืงมัณฑะเลยแ์ตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจา้ธบีอซึง่เป็นโอรสของพระเจา้มนิดง จงึเป็นกษัตรยิ์
องคส์ดุทา้ยของพมา่ และถกูสง่ไปอนิเดยี และเชือ่กันวา่ถกูประหารทีน่ั่นโดยไมไ่ดก้ลับพมา่อกีเลย สมบัตทิกุ
ชิน้ถกูอังกฤษขนเอาไปไมเ่วน้แมแ้ตร่าชบัลลังกน์กยงู สญัลักษณ์แหง่ราชวงศแ์ละพระทีน่ั่งสงิหนาทในทอ้งพระ
โรงใหญท่ีเ่ป็นทองคําประดับดว้ยเพชร พลอย ทับทมิ อัญมณี อันมหาศาลก็ถกูขนไปไวท้ีป่ระเทศอังกฤษ  และ
นําทา่นรว่มพธิศีักดิส์ทิธิล์า้งพระพักตรพ์ระมหามัยมนุ ี ชมพระราชวงัมัณฑะเลย ์ชม วหิารชเวนันดอร ์ ไมส้กัทอง
ทัง้หลัง สมัผัสวดักโุสดอร ์ดวูวิทวิทัศนต์ัวเมอืงมัณฑะเลย ์โดยขึน้ภเูขามัณฑะเลย ์สมัผัสเมอืงอมรปรุะ และชม
สะพานไมอ้เูบ็ง 

พกุาม เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศพมา่ในระหวา่ง ค.ศ. 1587-1829 โดยมพีระเจา้อโนรธามหาราช

เป็นปฐมกษัตรยิ ์และไดเ้ริม่สรา้งเจดยีเ์ป็นพทุธบชูา ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ก็มทัีง้ขา้ราชบรพิาลและประชาชน

ท่ัวไปไดท้ยอยรว่มสรา้งจนไดห้ลายพันองคด์ังปัจจบุัน กลายป็นทะเลเจดยีท์ีม่คีวามงดงามและสําคัญในพทุธ

ศาสนา  

ตองย ีหรอืตองจ ีเมอืงหลวงของรัฐฉาน ตัง้อยูบ่นยอดเขาตองย(ีเขาหลวง) ทีม่คีวามสงูถงึ 1800 เมตร 
มป่ีาไมห้นาแน่นมองจากยอดเขาลงมาจะเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบอนิเล ตองย ีจะมตีลาดที่
หมนุเวยีนกันจัดทกุหา้วนัแตล่ะแหง่จะมชีาวเขาเผา่ตา่ง ๆ แตง่กายดว้ยชดุประจําเผา่สสีนัสดใสมาคา้ขายกัน 
น่าไปสมัผัสยิง่ 

ทะเลสาบอนิเล มพีืน้ทีก่วา้งขวางถงึ 158 ตารางกโิลเมตร มชีมุชนชาวอนิตาตัง้อยูม่ากกวา่ 200 แหง่ 
มกีารใชเ้ทา้พายเรอื(ขาเดยีว)ทีห่าชมไดย้ากยิง่ มกีารทําเกษตรกรรมสวนลอยน้ํา(Floating Garden) ปลกู
พชืผักเลีย้งชาวพมา่ไดทั้ง้ประเทศ 

ยา่งกุง้ ตดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลา ทีบ่ดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณแหง่นีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น 
ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพสําเนยีง เสยีงเซ็งแซ ่ ไมม่อีาคารสงูระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ๆ ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้ บน
ทอ้งถนนก็มแีตร่ถประจําทางทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่น่คณุปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวนจะพังมพัิงแหล ่ แตใ่นชว่งไมก่ีปี่
สดุทา้ยของศตวรรษที ่ 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหนา้ไป ตกึรามอันเกา่แกท่รดุโทรมถกูทบุทิง้เพือ่สรา้ง
โรงแรม กับอาคาร สํานักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่ แตน่ั่นไมไ่ดทํ้าใหเ้สน่หข์องยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตา
ของนักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีทั่นสมัย ชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้ และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซมอยูก่ับ
หมูโ่บราณสถาน แตว่ถิชีวีติของผูค้นกลับเปลีย่นแปลงไปนอ้ยกวา่ ทา่นจะไดน้มัสการมหาเจดยีช์เวดากอง
อันศักสทิธิ ์
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ก าหนดการเดนิทาง    23-26 ม.ค.57         ทา่นละ 31,900 บาท 

 
 

วนัทีแ่รก                  สนามบนิสวุรรณภมู-ิมณัฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไมอ้เูบ็ง-วดัมหากนัดายง 

 พระราชวงัมณัฑะเลย-์วดักโุสดอว-์วหิารไมส้กัชเวนนัดอร-์ภเูขา มณัฑะเลยฮ์ลิล ์                    
 

05.30 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสายขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ประตทูี่ 3-4 เคานเ์ตอร ์D สาย
การบนิไทย (TG) Thai smile โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยอํานวยความสะดวกใหแ้กท่า่น  

07.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่ TG 781  (เวลาทีพ่มา่ชา้
กวา่เมอืงไทย 30 นาท)ี   

08.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานมัณฑ ะเลย ์อดตีราชธานอีันรุง่เรอืงของพมา่ เมอืงมัณฑเลยซ์ ึง่เป็นเพยีง
หนึง่ในไมก่ีเ่มอืงทีย่ังคงใชช้ือ่เดมิเรือ่ยมาไมม่กีารเปลีย่นแปลง มณัฑะเลย  ์ตัง้อยูบ่นทีร่าบอัน
แหง้แลง้และเขตทํานาปลกูขา้วตามแนวลําน้ําเอยาวดตีอนบนมปีระชากรมากกวา่ 1ลา้นคนมี
ลักษณะอากาศรอ้น(ยกเวน้ชว่งฤดหูนาวธันวาคม–กมุภาพันธ)์ปัจจบุันมัณฑะเลยไ์ดช้ือ่วา่เป็นเมอืง
ทีม่นีาฎศลิป์และคตีศลิป์ดทีีส่ดุในพมา่ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงอมรปรุะ ซึง่เป็นเมอืงหลวงกอ่นทีจ่ะ
ยา้ยไปเมอืงมัณฑะเลย ์ถงึเมอืงอมรปรุะ ซึง่อยูต่อนใตข้องเมอืงมัณฑะเลยอ์อกไป 12 กโิลเมตร 
พระเจา้โบต่อ่พญาทรงสรา้งเมอืงอมรปรุะขึน้ในปี 1782 ใกลก้ับเมอืงมัณฑะเลย ์ ซึง่เป็นราชธานทีี่
มอีายนุอ้ยทีส่ดุเพยีง 76 ปี  โดยยา้ยมาจากนครอังวะตามคําแนะนําของเหลา่ปโุรหติ
โหราจารย ์ ทีห่วัน่วติกกับสถานการณ์ตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีพ่ระเจา้โบต่อ่พญาทรงขึน้ครองราชย ์
การชงิอํานาจในชว่งนัน้ เริม่จากการสงัหารหมู ่การใชไ้ฟกวาดลา้งโจมตหีมูบ่า้นป่างคะในละแวก
เมอืงสกายน ์คนในหมูบ่า้นถกูไฟครอกตายอยา่งน่าสยดสยอง เหลา่พารหมณ์จงึเห็นพอ้งวา่ ควร
ยา้ยราชธานไีปอยูท่ีอ่มรปรุะ ใหเ้ป็นราชธานแีหง่ใหมแ่ทน จากนัน้นําทา่นผา่นชมภเูขาสกาย  
ศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทีส่ําคัญ ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของเมอืงสกาย  ลุม่แมน้ํ่าอริะวด ี
เจดยีจํ์านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา  และรมิฝ่ังแมน้ํ่า ชมสะพานไมอ้เูบ็ง ( U-Ben) 
สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 
ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ( Toungthamon) ไปสูว่ดัจอกตอจ ีซึง่มี
เจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนันดาแหง่เมอืงพกุาม พรอ้มชมพระอาทติยอ์ัสดง ยามเย็นพรอ้มวถิชีวีติ
ของคนทอ้งถิน่ จากนัน้ไปทําบญุทีว่ดัมหากนัดายง ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระปรยิัตธิรรมทีใ่หญใ่น
พมา่ มสีามเณรและพระ      จําพรรษาอยูม่ากถงึ 1,000 กวา่รปู   (หมายเหตุ: สําหรับของทีใ่ช ้

ทําบญุ...ถวายใหเ้จา้อาวาส ตอ้งเตรยีมเป็นอาหารแหง้ จากเมอืงไทย อาทเิชน่  มามา่, ปลากรอบ
,หมหูยอง, หรอืขนม เป็นตน้  หากทา่นใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัย ไดเ้ชน่กัน) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั   ณ ภัตตาคาร  Golden Duck  เป็ดยา่ง...รสเลสิ  หลังอาหาร
นําเขา้ทีพ่กัโรแรม Ayeyawaddy Hotel, Great Wall hotel(3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

บา่ย ชม พระราชวงัมณัฑะเลย์  (Mandalay Palace ) พระราชวงัหลวงของ พระเจา้มงิดง สรา้งขึน้
ตามผังภมูจัิกรวาลแบบพราหมณ์ปนพทุธ โดยสมมตุใิหเ้ป็นศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมร)ุ 
แผนผังเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส มกํีาแพงลอ้มรอ้บทัง้สีท่ศิ แตล่ะทศิมปีระตทูางเขา้ 3 ประต ูรวม
ทัง้ส ิน้ 12 ประต ูทีป่ระตทํูาสญัลักษณ์จักรราศปีระดับเอาไว ้  ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหา
ปราสาท (หอ้งสหีาสนบัลลังก)์ เป็น ปยัตตัด้ (ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกัน เจ็ดชัน้สงู 
78 เมตร เชือ่กันวา่ ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผา่นยอดปราสาท ตรงลงมาสูพ่ระแทน่ราช
บัลลังก ์ชว่ยใหก้ษัตรยิต์ัดสนิพระทัยในเรือ่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นักมานุษยวทิยา ชือ่ ชารส์ เค
เยส กลา่วถงึพระราชวงัไวใ้นรายงาน ความวา่ “ กําแพงวงัยาวเกอืบ 2 กม. มคีน้ํูาลอ้มรอบ พน้
กําแพงออกไปเป็นบา้นเรอืนของสามัญชน และชาวตา่งชาต ิตลาด โรงงานของชา่งฝีมอื และรา้น
รวงตา่งๆ แตกํ่าแพงเมอืงพทุธไมไ่ดส้รา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นปราการป้องกันขา้ศกึ อยา่งของจนี และ
ยโุรปในสมัยกลาง แตส่รา้งไว ้เพือ่แสดงวา่พืน้ทีใ่นวงลอ้มของกําแพงเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
มากกวา่ ปัจจบุัน พระราชวงัทีบ่รูณะขึน้ใหม ่ตัง้อยูใ่นเขตป้อมมัณฑะเลย ์ของทางกองทัพ จากนัน้
นําชมวหิารชเวนนัดอร์  เคยตัง้อยูใ่นพระราชวงัหลวง เป็นทีป่ระทับน่ังสมาธขิองพระเจา้มนิดง 
เพยีงหลังเดยีวทีเ่หลอืรอดมาได ้จนสิน้พระชนมท์ีว่หิารแหง่นี้   พระเจา้ตีป่อก็โปรดฯ  ใหย้า้ยมาไว ้
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ยังทีต่ัง้ปัจจบุัน นําทา่นสู่วดักโุสดอร  ์ใจกลางวดัเป็นเจดยีม์หาลอ่กะมาระเสง่ (มหาโลกมารซนิ) 
สงู 30 เมตร ซึง่จําลองแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิองแหง่เมอืงพกุาม เป็นวดัทีพ่ระเจา้มนิดง
สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่การสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่ 5 และ ถอืเป็นครัง้แรกทีม่กีารจารกึ
ลงบนหนิออ่น 729 แผน่เป็นภาษาบาล ีทัง้หมด จารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์และ
ตอ้งใชพ้ระสงคถ์งึ 2400 รปูในการคัดลอก   และใชเ้วลานานถงึ หกเดอืนกวา่จะแลว้เสร็จ พระ
ไตยปิฏกทีช่ําระขึน้ในครัง้นี ้เรยีกไดว้า่เป็น “พระไตรปิฎกเลม่ใหญท่ีส่ดุในโลก”  จากนัน้
เดนิทางไปยงัมณัฑะเลยฮ์ลิล ์ ตัง้อยูก่ลางเมอืงมัณฑะเลย ์สงู 236 เมตร ปากทางขึน้มารปูป้ัน
สงิหข์นาดใหญส่องตัว เป็นจดุชมววิสวยงามและมปีชูนยีสถานสําคัญๆ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดชม ทัง้
ดธูรรมชาต ิดทูวิทัศนอ์ันสวยงามทีส่ดุ และสามรถมองเมอืงมัณฑะเลย ์ไดเ้กอืบทัง้หมด  พรอ้มทัง้
ชมพระอาทติยต์กไดอ้ยา่งสวยงาม 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย ตม้ย ากุง้ หลังอาหารพักผอ่นอสิระ 
 

วนัทีส่อง   พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ-ีวดักสุนิารา-มณัฑะเลย-์พกุาม-เจดยีช์เว 
ซกิอง-วดักะยนัสทิทาอ-ูวดัมนุหา-วหิารตโิตมนิโล-วดัอนนัดา-วหิารธรรมยนัจ ี  

รา้นเครือ่งเขนิ-ชมพระอาทติยอ์สัดงทีเ่จดยีช์เวซานดอว ์ชมววิ 360 องศา                     
 

04.00 น. นําทา่นรว่มพธิกีรรมอันศักดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งหนา้  พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ีและรว่มกนั
ถวายผา้จวีร (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่)  ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองคําขนาดใหญ ่ 
ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรปูทองค าเนือ้น ิม่ ” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไข่
ทรงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ .ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นิว้ 
ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดั
มหามนุ ีหรอืวดัยะไข่  (วดัอาระกัน หรอืวดัพยาจี ) เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุ ีและในปี 
พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองคํา จงึทําให ้
ทองคําเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ .ศ.2426 ชาว
พมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวดัขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิ ออกแบบโดยชา่งชาวอติาล ีจงึนับ
ไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบๆ 
ระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวตัถทุีนํ่าไปจากกรงุศรีอยธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่ 1 เชญิทกุทา่นรว่ม
ทําบญุบรูณะ วดักสุนิารา  ซึง่มอีายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรนิพิพาน 
สวยงามมาก   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
08.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิพกุาม โดยสายการบนิ YANGON AIRWAYS เทีย่วบนิที ่YH 918 
09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิพกุาม   เมอืงแหง่โบราณสถาน ทา่นจะไดช้มสถปูเจดยีแ์ละวหิาร สว่นที่

รอดพน้จากภัยแผน่ดนิไหว และการกัดเซาะของแมน้ํ่าอริะวด ีมอียูไ่มน่อ้ยกวา่ 2,000 แหง่ ถกู
ขนานนามวา่เป็น"ดนิแดนแหง่ป่าพระเจดยี ์"  นําชมเจดยี ์ชเวสกิอง  (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ์
ของพมา่)   สรา้งเป็นทรงสถปู แบบดัง้เดมิของพมา่โดยแท ้มลีักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ ่
สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิาต ุจากพระสรรีะหลาย
สว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่ทัง้ทีเ่ป็นธาตจุากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขีย้ว
แกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของอาณาจักรพกุาม      ชม ระฆงัใหญ่ 
ซึง่พระเจา้บเุรงนองโปรดใหห้ลอ่ขึน้เพือ่อทุศิแกพ่ระเจดยีช์เวสกิอง เมือ่คราวยกทัพมาตพีกุาม
ได ้นอกจากนัน้เราจะไดช้ม ผนีดั หรอืผบีา้นผเีมอืง ซึง่เป็นความเชือ่และนับถอืของชาวพมา่ 
รวมจนถงึอาณาจักรลา้นนาดว้ย  พรอ้มนําทา่นชมอันซนี ทีเ่จดยีช์เวซกิอง  มองลงในบอ่น้ําเล็ก 
ทา่นสามารถมองเห็นยอดเจดยีช์เวซกิอง ในบอ่น้ํา   จากนัน้ชมวดักะยนัสทิทาอมูนิ  ซึง่มี
ลักษณะเป็นถ้ําสําหรับการจําศลีภาวนา ชมจติรกรรมฝาผนังภายในถ้ําซึง่ภาพของพระพทุธองค์
เสด็จลงจากดาวดงึส ์เพือ่เสด็จไปเทศนโ์ปรดพระพทุธมารดานอกจากนีท้ีเ่พดานเหนอืประตู
ทางออกมลีวดลายพระพทุธบาททีส่วยงามมากอกีดว้ย  แลว้เดนิทางสู่วดัมนหูา  สรา้งโดยพระ
เจา้กษัตรยิม์อญทีถ่กูจับตัวมาเป็นเชลยศักดิอ์ยูท่ีพ่กุามพรอ้มมเหสี   และพลเมอืงมอญอกีวา่ 
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30,000 คน ทีถ่กูกวาดตอ้นมาเมือ่ครัง้ทีพ่ระเจา้อโนรธาตเีมอืงสะเทมิไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 และ
ยดึพระไตรปิฎก 30 ชดุมาไวท้ีพ่กุาม  การทีพ่ระเจา้มนูหะทรงสรา้งวหิารแหง่นีข้ ึน้ก็เพือ่เป็นการ
ถา่ยทอด และระบายใหไ้ดรั้บรูถ้งึความอดึอัดใจ   และความไมส่บายใจทีพ่ระองคม์ตีอ่การตอ้ง
ตกเป็นเชลยเชน่นี้   ภายในวหิาร ประดษิฐานพระพทุธรปูอยู ่ 3 องค ์ซึง่องคป์ระธานนัน้มขีนาด
มโหฬารบรเิวณพระอรุะของพระพทุธรปูมขีนาดโตพองจนรูส้กึไดถ้งึความอดึอัดทีทั่บถมในจติใจ
ของพระองค ์ หากเดนิเขา้ไปตามชอ่งวา่งระหวา่งวหิารกับพระพทุธรปูจะพบกับพระพทุธรปูปาง
ไสยาสนอ์กี 2 องค ์ซึง่ก็ขนาดใหญโ่ตจนทําใหว้หิารคับแคบลงไปถนัดตาเชน่กัน 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย ชมวดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญท่ีข่ ึน้ชือ่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “เพชรน้ําเอกของพทุธ

ศลิป์สกลุชา่งพกุาม” เป็นทีรู่จั้กเหนอืวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา  เมือ่กอ่นยอด
พระเจดยีย์ังเป็นสขีาวเหมอืนกับพระเจดยีอ์งคอ์ืน่ๆ ของพกุาม แตรั่ฐบาลพมา่ไดม้าทาสทีองทับ
เมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี  ตัววหิารเป็นทรงสีเ่หลีย่ม 
มยีอดเป็นฉัตรทอง มมีขุเด็ด ยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น ภายในประดษิฐานพระพทุธรปู ประทับยนืไม ้
ปิดทอง สีท่ศิ มลีักษณะเดยีวกัน ขนาดสงูถงึ 31 ฟตุ ประกอบดว้ย  พระกกสุนัโธพทุธเจา้ ซึง่
เดมิทปีระจําอยูท่ศิตะวนัออก  แตไ่ดถ้กูยา้ยมาประจําทศิเหนอื, พระโกนาคมนพทุธเจา้  สรา้ง
ขึน้ใหม ่ประจําทศิตะวนัออก, พระกัสสปพทุธเจา้  ประจําทศิใต,้ พระโคดมพทุธเจา้ ประจําทศิ
ตะวนัตก   จากนัน้ชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทีว่ดันีไ้ดช้ือ่วา่ใชค้วามหนาแน่น  ความละเอยีด
พถิพีถัินในการสรา้งมากทีส่ดุในพมา่ก็วา่ได ้จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  เครือ่งเขนิ เป็นสนิคา้
พืน้เมอืงของพกุามทีข่ ึน้ชือ่ ขอ้เดน่ของเครือ่งเขนิคอื ความประณีตและลวดลายทีว่จิติรบรรจง  
จากนัน้ชม เจดยีช์เวซานดอว ์ เชือ่กันวา่ภายในบรรจพุระเกศาของพระพทุธเจา้และยังมรีปูปั้น
เทพเจา้ศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดตูัง้อยูบ่รเิวณลานของวหิารจงึมชีือ่เรยีกแบบฮนิดวูา่เจดยีก์าเน
ซา จากบรเิวณนีท้า่นสามารถมองเห็นพระอาทติยต์กลับขอบฟ้า และเจดยีน์อ้ยใหญ ่ทีต่ัง้อยูร่าย
รอบ จนไดส้มญานามวา่  “ป่าทะเลเจดยี”์  ใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอกทีห่าชมไดย้าก  อันเป็นศลิปะที่
งดงามออ่นชอ้ยประดจุมชีวีติ พรอ้มใหท้า่นไดท้ดลองลิม้รสอาหารพืน้เมอืงของคนพมา่  จากนัน้
นําเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม BAGAN THANDE  RIVER VIEW  HOTEL(3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่าม   พกุาม-เฮโฮ-ยองชะเว-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ(ูพระบวัเข็ม)-หมูบ่า้น  

 ทอผา้อนิปอขอม-สวนลอยน า้( Floating Garden)-วดัแมวกระโดด  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหาร หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพกุาม 
06.30 น. เดนิทางสู่ สนามบนิเฮโฮโดยสายการบนิ YANGON AIRWAYS เทีย่วบนิที ่YH 918 
09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ HEHO เดนิทางตอ่สูเ่มอืงรัฐฉาน(SHAN STATE) น่ังรถประมาณ 40 นาท ี 

สูเ่มอืงยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ  ระหวา่งทางนําชมวดั SHWE YAN PHE (วดัหนา้ตา่งรปูไข)่  
ซึง่แปลวา่สมปรารถนามอีาย ุ115 ปี สรา้งโดยเจา้ฟ้าไทยใหญ ่ จากนัน้นําทา่นสูท่า่เรอื นําคณะลง
เรอื ชมความงามของทะเลสาบอนิเล  ชมวถิชีวีติของชาวอนิตา (ลกูแหง่ทะเลสาบอนิเล ) ที่
อาศัยอยูร่อบ ๆ ทะเลสาบ และทะเลสาบอนิเล  มพีืน้ที ่158  ตร.กม. อยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเล 878 
เมตร ความยาวจากเหนอืจรดใตป้ระมาณ 32 กม.กวา้ง 5 กม.  เกดิจากลําธารหลายสายทีไ่หลมา
จากเทอืกเขาทีท่อดขนานไปทัง้ทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มน้ํีาไหลจากทะเลสาบไปลง
แมน้ํ่าสาละวนิ รอบทะเลสาบมชีมุชนชาวอนิตาอยูม่ากกวา่ 200 แหง่  ทา่นจะไดผ้า่นหมูบ่า้น
ชาวประมง ชมสวยลอยน้ํา(Floating Garden) ทีป่ลกูผักมากมาย เชน่ พรกิ ผักกาด มะเบือ่เทศ 
,หมูบ่า้นผลติเครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง, โรงงานตมีดี แบบโบราณโดยวธิเีผาไฟถา่ย และทา่นจะได ้
สมัผัสกับวธิกีารหาปลาแบบชาวอนิตา โดยใชเ้ทา้พายเรอืขาเดยีว  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  รมิทะเลสาบ พรอ้มสมัผัสกับววิทวิทัศนข์องทะเลสาบ  
บา่ย ชม วดัพองดออ ูนมสัการพระบวัเข็ม  พระพทุธรปูศักดิส์ทิธิท์ีแ่กะจากไมจั้นทน ์เดมิมขีนาด

เพยีง 5 ซ.ม. แตด่ว้ยศรัทธาเลือ่มใสของพทุธศาสนกิชน ไดม้าปิดทองจนมขีนาดกวา่เดมิถงึ 6 
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เทา่ สรา้งในศตวรรษที ่12 อดตีพระพทุธรปู 5 องคน์ี(้พระบัวเข็ม) ชาวบา้ยจะอัญเชญิขึน้เรอืแห่
ไปตามหมูบ่า้นตา่งๆ รอบๆ ทะเลสาบ(จะจัดขึน้หลังออกพรรษา 15 วนั) ชมหมูบ่า้นทอผา้อนิ
ปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีนํ่าเสน้ใยบัวมาทอเป็นเสือ้ผา้ , ผา้พันคอ ฯลฯ จากนัน้ชม วดัแมว
กระโดด  มอีาย ุ200 กวา่ปี พรอ้มนําชม นพมาสพระไมส้กัทอง  การแกะสลักออ่นชอ้ยสวยงาม
มากๆ จากนัน้นําชม NGA-PHE-KYANNG MONASTARY เป็นสํานักสงฆท์ีร่วบรวมพระพทุธรปู
สําคัญๆ ไวเ้ป็นจํานวนมาก เป็นวดัทีไ่ดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไม ้
สกัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจา้มนิดง ไดเ้วลาสมควรนําเขา้ที่ พกัโรงแรม  
PARADISE  INLE  HOTEL / PHUPIN  HOTEL  INLAY(3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารอสิระตามอัธยาศัย  
 
 

วนัทีส่ ี ่          ทะเลสาบอนิเล-เฮโฮ-ยา่งกุง้-ตลาดสกอ๊ต-พระมหาเจดยีช์เวดากอง                    

เจดยีโ์ตตะตอง-เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ยา่งกุง้-สนามบนิสวุรรณภมูิ   
 

05.30 น. อรณุสวสัด ิย์ามเชา้ สมัผสัอากาศบรสิทุธิข์องทะเลสาบอนิเลยามเชา้   
06.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
06.30 น. ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงยองชเว (Nyuang Shwe) แลว้สูส่นามบนิเฮโฮ  
09.15 น. เหนิฟ้าสูก่รงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิยา่งกุง้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่YH 918  
10.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเม็งกะลาดง  พรอ้มรับกระเป๋า แลว้เดนิทางสูต่ัวเมอืงยา่งกุง้  นําทา่นเลอืก

ซือ้สนิคา้ที่สกอ๊ตมารเ์ก็ต   ซึง่สรา้งโดยชาวสกอ๊ตสมัยเมือ่ครัง้พมา่ยังคงเป็นอาณานคิมของ
ประเทศอังกฤษ ทา่นจะสามารถซือ้หาของทีร่ะลกึพืน้เมอืงไดม้ากมายในราคาถกู เชน่ ไม ้และ
งาชา้งแกะสลัก พระพทุธรปูไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา  ผา้ปักพืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บา่ย  นําชมเจดยีช์เวดากอง  เจดยีท์องแหง่เมอืงดากองหรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้) แหง่

ลุม่น้ําอริะวด ีมหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอ
กะลาปะ  เมือ่กวา่  2,000 ปีกอ่น  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยูเ่ป็นน้ําหนักถงึ 1100 
กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา่กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ 
ขนาดเทา่ไขไ่กร่อบๆ องคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ
พทุธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก  บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคา
ทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทัง้หลัง  ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให ้
ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา  เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากอง
เป็นนติย์ จะนํามาซึง่บญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล  บา้งน่ังทํา
สมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี์ จากนัน้ใหท้า่นชมแสง
ของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตร  พรอ้มน าทา่นไปยงัจดุอธษิฐาน... เพือ่เสรมิสริมิงคลและ
บารม ีและถอืเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานของประเทศพมา่  สถานทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืนจติ
วญิญาณของชาวพมา่  ณ ลานอธษิฐาน  จากนัน้ชมเจดยีโ์ปตาทาวน ์ ตามตํานานเลา่ ขาน
วา่เมือ่ราว 2000 ปีกอ่น พระเจา้โอกะลาปะ กษัตรยิ ์มอญทรงบัญชาใหน้ายทหารระดับแมทั่พตัง้
แถวถวายสกัการะแดพ่ระเกศธาตทุีน่ายวาณชิสองพีน่อ้งอัญเชญิมาทางเรอืและมาขึน้ฝ่ังเมอืงตะ
เกงิ หรอืดากอง ณ บรเิวณนีจ้งึสรา้งเจดยีโ์บตะทาวนไ์วเ้ป็นทีร่ะลกึ พรอ้มทัง้แบง่พระพทุธเกศา 
1 เสน้ มาบรรจไุวก้อ่นนําไปบรรจใุนมหาเจดยีเ์วดากองและเจดยีส์ําคัญอืน่ ๆเจดยีโ์บดาทาวน ์
จงึเป็นหนึง่ในมหาบชูาถานของชาวมอญและพมา่เรือ่ยมา  จนกระท่ังเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 
เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรไดท้ิง้ระเบดิถลม่ยา่งกุง้ทําใหเ้จดยีโ์บดาทาวนอ์งคเ์ดมิถกูทําลาย
พนิาศ แตใ่นระหวา่งการบรูณะไดค้น้พบผอบทรงสถปูบรรจพุระเกศธาตแุละพระบรมสารรีกิธาตุ
ครัน้เมือ่เจดยีโ์บดาทาวนอ์งคใ์หม ่สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.  2496 จงึนําพระเกศธาตมุาบรรจใุน
มณฑปครอบแกว้ใส ประดษิฐาน ณ ใจกลางเจดยี ์และทําชอ่งทางใหพ้ทุธศาสนกิชนเดนิเขา้ไป
ดแูละสกัการบชูาไดอ้ยา่งใกลช้ดินอกจากนีย้ังมสี ิง่ทีน่าชมในอาณาบรเิวณเจดยีโ์บดาทาวนค์อื 
พระพทุธรปูทองค า  ประดษิฐานในวหิารดา้นขวา  ซึง่เป็นพทุธรปูปางมารวชิยัทีม่พีทุธลักษณะ
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งดงามยิง่นัก ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่น พระราชวงัมัณฑะเลยค์รัน้เมือ่พมา่ตกเป็น
อาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลกัตตาในอนิเดยีทําใหร้อด
พน้จากระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรทีถ่ลม่วงัมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488  พระพทุธรปูองคน์ีถ้กู
จัดไปแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์นอกจากพระพทุธรปูทองคํา จากนัน้นําทา่น
นมัสการ พระเทพทนัใจ  เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่   และชาวไทยทีน่ยิมมากราบไหวข้อ
พรและเพือ่ความเป็นสริมิงคล   และไมพ่ลาดทีจ่ะขอพร เทพกระซบิ  เทพศักดิส์ทิธิข์องชาว
พมา่อยูภ่ายในอาคารตรงขา้มกับ เจดยีโ์ปตาทาวน ์โดยการขอพรตอ้งเขา้ไปกระซบิทีข่า้งหู   ได ้
เวลาสมควรอําลายา่งกุง้เดนิทางสูส่นามบนิเม็งกะลาดง 

19.45 น.  เหนิฟ้า กลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย(TG) Thai smile เทีย่วบนิที ่TG 306  
21.40 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิจังหวดัสมทุรปราการ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจ 

 

 

***พมา่-มัณฑะเลย-์พกุาม-อนิเล-ยา่งกุง้4วนั(TG)***  

 

อตัราคา่บรกิาร  กรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่             พัก

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็กอายตํุา่กวา่ 11 ปีพัก

รวมกับผูใ้หญ ่
1 ทา่น(มเีตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

23-26 ม.ค.57 35,900/31,900.- 35,900/31,900.- 6,500.- 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิ  กรงุเทพฯ–มัณฑะเลย-์กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล(์TG) Thai smile  

    และภาษีสนามบนิ 

 วซีา่พมา่  

 น้ําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม 

 หอ้งพักโรงแรม 3 คนื ตามระบไุวใ้นรายการ 

 อาหารทกุมือ้ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 ไกดพ์มา่พดูไทยรอตอ้นรับทีส่นามบนิเมาะละแหมง่ และหัวหนา้ทัวรไ์ทย 

 บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

 พาหนะตลอดการเดนิทาง 

 บรกิารน้ําดืม่-ผา้เย็น 

 ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท(คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท)   
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    ทัง้นี ้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถ  500 บาท /นกัทอ่งเทีย่ว 1 ทา่น (เก็บเพิม่จากราคาทวัร)์ 

 น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

 ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบไุว ้เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่โทรศัพท,์ ซกัรดี  

 อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 สําหรับราคานีบ้รษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกํากับภาษี) และคา่ภาษีการบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เอกสารในการท าวซีา่พมา่ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน และตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่ 

และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ 2 ใบ (ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้) ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน พมิพจ์ากกระดาษอัดรปู

เทา่นัน้   เนือ่งจากทางสถานทตูพมา่ไมรั่บรปูถา่ยทีเ่ป็นสติ๊กเกอร ์ 

3.  คา่วซีา่ใชเ้วลาดําเนนิการ 15 วนัทําการ  กรณีเรง่ดว่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1000 บาท 

 

การเตรยีมเอกสารการเดนิทาง  การยืน่วซีา่พมา่ ตอ้งใชเ้วลาด าเนนิการประมาณ 14 วนัท าการ กรณี

ตอ้งเรง่วซีา่ในเวลาจ ากดั ตอ้งมคีา่เรง่เพิม่ทา่นละ 1,000 บาท     

 
การจอง/ช าระเงนิ  มัดจําในวนัจอง 10,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 

สิง่ทีค่วรเตรยีมไป  สมัภาระสว่นตัว เชน่ กลอ้งถา่ยภาพ, แบตเตอรีส่ํารอง, เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย,  

        หมวก, รม่,ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทัง้คนทีรู่ใ้จ 
 
หมายเหต:ุ  กําหนดการเดนิทางนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลาสภาพการจราจร

และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ ซึง่ผูจั้ดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดย
ไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีถ้อืเอาความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ 

 

 

 

 
 

 
 


