
 
 

 
 
 

 
 

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 6วัน 5 คืน 

สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งพระธาตุอินทร์แขวนทีเ่มืองไจติโย 

กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ทองค าชเวดากอง พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงย่างกุ้ง 

สักการะ เจดีย์ชเวซกิอง มหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

ชม ชเวมอดอเจดีย์ มหาเจดีย์ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี 

เข้ารว่มพิธีกรรมล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี พระพทุธรูปมชีีวิตที่เมอืงมัณฑะเลย์ 

ชมวัดอนันดา เพชรเมด็งามของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม 

 กราบพระพุทธไสยาสน์ชเวทาลยวง พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า 

***บินภายในถึง 2 เส้นทาง*** 

เดินทางระหว่างวันที่ 05 -10 พฤษภาคม 2560, 14 - 19 มิถุนายน 2560, 05 - 10 กรกฎาคม 2560,  

09 - 14 สิงหาคม 2560, 20 - 25 กันยายน 2560 
 

 

โดยสายการบิน Myanmar Airways International 

 
 
 



วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – กรุงย่างกุ้ง  

08.00 น. - ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์เช็ค
กรุ๊ปสายการบิน Myanmar Airways International (8M) เคาน์เตอร์ N1 - N4 

10.40 น. - ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง เที่ยวบิน 8M336 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) 
11.25 น.* - (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินนานาชาติมิงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร  
12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
14.00 น. - น ากราบพระพุทธไสยาสน์เชาตาจี แห่งเมืองย่างกุ้ง ซึ่งมีพุทธลักษณะพิเศษคือ ที่บริเวณใต้พระบาทมี

ภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุดเพราะประกอบด้วยลายธรรมจักรข้างละองค์  ในบริเวณ
ใจกลางฝ่าพระบาทล้อมด้วยรูปอัฎฐุตรสตกตมงคล 108 ประการ 

15.00 น. - น าท่านนมัสการ เจดีย์โบตะตาว หรือ เจดีย์โบตาทาวน์ (Botahtaung Pagoda
หมายถึง “ทหาร 1,000 นาย” โดยมีความเชื่อเล่าต่อๆ กันมาว่าเมื่อประมาณสอง
พันปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวาย
ความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ)ที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อน าไปบรรจุไว้
ที่ มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตุไว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี้ ต่อมา 
ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ที่เกิดจากความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฎว่าไปพบของมีค่า
หลายอย่างภายในเจดีย์ จึงสร้างโครงสร้างใหม่โดยให้ฐานเจดีย์มีช่องซิกแซกคล้ายเขาวงกต ภายในสี
ทองอร่ามสวยงาม และน าวัตถุโบราณจัดแสดง อีกทั้งน าพระเกศาธาตุมาบรรจุใน
มณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์อีกด้วย จากนั้นน าท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร
ด้วย เพราะเชื่อว่าจะท าให้สมปรารถนารวดเร็วทันใจ สมกับค าเทพทันใจ นั่นเอง 
จากนั้นน าท่านสักการะ เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย มีนัตองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่า 
เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าถ้ากระซิบ
ขออะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วย 

16.30 น. - น ากราบนมัสการพระบรมธาตุชเวดากอง  (SHWEDAGON 
PAGODA) พระมหาเจดีย์ทองค าที่งดงามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจ
กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดิน
ที่ชื่อ “สิงห์คุตร” (SINGUTTARA) ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็น
เนินที่สูงที่สุด ในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้งฐานขององค์พระมหา
เจดีย์มีความกว้างโดยรอบประมาณ 473 เมตรรอบฐานพระมหา
เจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆอีกนับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้านเป็นศิลปะสมัยมัณฑะเลย์ ปลาย
ยอดฉัตรขององค์พระมหาเจดีย์ประกอบ ด้วยเพชรและพลอยมากมายนับพันเม็ดพระมหาเจดีย์ชเวดา
กองสันนิษฐานโดยนักโบราณคดีว่าเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่  1 และเชื่อกันว่าภายใน
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องค์พระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น ปัจจุบันชาวพุทธ
จากทั่วโลกได้มาประกอบกิริยาบุญในลักษณะต่างๆท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์
แห่งนี้ จนท าให้ท่านเกิดปิติในพุทบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจจากนั้นให้
ท่านได้มีโอกาสซื้อของที่ระลึกบริเวณทางขึ้น-ลงระหว่างที่จอดรถกับองค์พระมหาเจดีย์ตามอัธยาศัย  
ซึ่งจะมีพระพุทธรูปท าด้วยไม้และหินอ่อนแกะสลัก, พระอุปคุตและปราสาท ตลอดทั้งเครื่องบูชาพระ
พุทธนานาชนิดตามแบบฉบับของชาวพม่า 

19.30 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
 - น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมกรีน ฮิลล์ เบสเวทเทิร์น ( Green Hill Best Western Hotel ) หรือเทียบเท่า

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 **หมายเหตุ : เวลาท้องถ่ินประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที 

วันที่สองของการเดินทาง          กรุงย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจติโย 

06.30 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเช็คเอาท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก 
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอนิทร์แขวน) 

***กระเปา๋ใบเลก็ทุกทา่นถือด้วยตนเอง*** 
07.30 น. - ออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดีระยะทางประมาณ 80 ก.ม. (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ช.ม.) เป็นเส้นทางที่

มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม  ชมชีวิตชนบทของชาวพม่า-มอญอย่างแท้จริง  
09.30 น.    -    น าชมเจดีย์มุเตาหรือที่ชาวเมียนมาร์เรียกว่า“ชเวมอดอเจดีย์” ซึ่ง

เคยถูกท าลายเพราะแผ่นดินไหวเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ขณะนี้
ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ดังเดิม พระเจดีย์มุเตาแห่งนี้ได้
บรรจุพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นที่เคารพนับถือ
สืบต่อมานับเป็นพันปี ท่านจะได้นมัสการ ณ  จุดอธิษฐานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค้ ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนด่ัง
ค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

10.30 น. - น ากราบพระพุทธไสยาสน์ชเวทาลยวง (Shwethalyaung 
Buddha) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็น
พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 
ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้งแต่ก็งามกว่า
โดยพระบาทไม่วางเสมอกันซึ่งมีพุทธลักษณะแตกต่างจากของไทย 
เชิญเลือกซื้อของที่ระลึกจ าพวกงานไม้แกะสลักบริเวณบันไดทาง
ขึ้น-ลง  

11.30 น. - น าท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
13.00 น. - ออกเดินทางต่อไปยังเมืองไจติโย  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) ระหว่างทางผ่านชม แม่น  าสะ

โตง สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวร  ก าลังรวบรวมคนไทยกลับ  



อโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยก
ติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ า
ไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง สมเด็จ
พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง 
กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้าง
นี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่อง
ราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ถึงเมืองไจติโยเชิงเขาพระธาตุอินทร์แขวน หยุดพักเพื่อเปลี่ยน
รถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจติโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชม
ทัศนียภาพป่าเขาน้ าตกและล าธารอันสวยงามสองข้างทาง เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน  
จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาทีจะถึงที่พักโรงแรมไจติโยตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งอยู่
ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินจากที่พักไปพระเจดีย์ ประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้น 

16.30 น. - เดินทางถึงยอดเขา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมไจท์ติโย (Kyaikhto Hotel) หรือเทียบเท่า 
17.00 น. - น าท่านกราบนมัสการ “พระธาตุอินทร์แขวน” เจดีย์ลอยฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาไจติโย พุทธสถาน

ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่าจากนั้นอิสระกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณยอดเขาไจติโย 
19.30 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน 

หรือ น่ังสมาธิได้ตลอดท้ังคืน โรงแรมที่พัก อยู่ห่างจากองค์พระธาตุอินทร์แขวนเพียง 500 เมตร เท่านั้น 
**ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม
หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็น** 

วันที่สามของการเดินทาง          พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจติโย – เมืองหงสาวดี – กรุงย่างกุ้ง  

05.00 น. - กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ 
มีชุดจ าหน่ายบริเวณวัด เช่น ดอกไม้, ข้าวถวายพระพุทธ เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลัง
วันหรือจ านวนอายุ พร้อมกราบนมัสการลา  

08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก 
09.00 น. - ออกเดินทางกลับสู่เมืองพะโค หรือ อดีตกรุงหงสาวดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
12.30 น. - น าชมพระราชวังบายิงนอง (RUIN PALACE OF BAYINNAUNG THE GREAT) อดีตเป็นพระราชวัง

ของ “พระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา” และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้ง
พระองค์ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน ปัจจุบันรัฐบาลพม่าเพิ่งขุดค้นพบซากของพระราชวัง
แห่งนี้และเปิดให้ชมเฉพาะคณะของบุคคลส าคัญเท่านั้น 

13.00 น. - น าท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
14.30 น. -  ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งระยะทางประมาณ 80 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  
16.30 น. - น าท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต 

สมัยเมื่อครั้ง พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้



มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ 
เครื่องเงิน 

18.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
19.00 น. - เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมกรีน ฮิลล์ เบสเวทเทิร์น ( Green Hill Best Western Hotel ) หรือเทียบเท่า 

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ของการเดินทาง  ย่างกุ้ง  – พุกาม  โดยสายการบินภายในประเทศ (Myanmar national airlines) 

04.30 น. - ปลุกตื่น เตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก 
05.00 น. - เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ ( Breakfast box 

from hotel )ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองย่างกุ้ง 
06.45 น. - เดินทางสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ Myanmar national airlines เที่ยวบินที ่UB607 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) 
07.55 น. - เดินทางถึงสนามบินพุกาม  พุกามเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะใน

สมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ โดยในสมัยก่อนมี
ธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ คือ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็ก
ถัดมา เป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง อ ามาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ 

08.30 น. - น าท่านชมตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค ผักสด 
เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะส าหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือ
ว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือประณีต และมีการออกแบบที่สวยงาม 

10.00 น. - สักการะ  เจดีย์ ช เว ซิกอง  (Shwezigon Pagoda)สัมผั สแหล่ ง
โบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม เจดีย์ชเวซิกอง
เป็น 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของ
พม่าโดยแท้ สร้างขึ้นหลังจากพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระ หลายส่วนมีลักษณะเป็นสี
ทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
13.00 น. - น าท่านชมวัดธรรมยางยี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุด

ในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์
ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา   

14.00 น. - น าท่านชมวัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว สร้างเสร็จ
เมื่อปี 1091 วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
พุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน 
แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบ
ของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหาร



แห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ท าให้มีแสงสว่างอย่าง
น่าอัศจรรย์ 

15.00 น. - น าท่านชมเจดีย์สัพพัญญู (Thatbyinnyu Pagoda)  หรือ วัดถัดบินยู 
เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพุกาม โดยมีความสูงประมาณ 61 เมตร ด้วยศิลปะ
แบบปาละของอินเดีย ถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมพม่า  ที่นี่เมื่อ
ขึ้นไปชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทะเลเจดีย์ได้อีกด้วย 

16.30 น. - น าชมพระอาทิตย์ตกริมฝั่งแม่น  าอิรวดีที่พระเจดีย์บุพะยา องค์สถูปนั้นสร้างเป็นทรงน้ าเต้า สร้าง
ตั้งแต่ ค.ศ. 162-243  ซึ่งจะท าให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม (โปรดเตรียมกล้องถ่ายรูปของท่านให้พร้อมที่จะ
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ยามอัสดง)  

18.30 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
19.30 น. - น าท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมียนมาร์ เทรเชอร์ ( Myanmar treasure Hotel ) หรือเทียบเท่า 

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ห้าของการเดินทาง   พุกาม  – มัณฑะเลย์  โดยสายการบินภายในประเทศ (Yangon Airways) 

05.30 น. - ปลุกตื่น เตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก 
06.00 น. - เช็คเอ้าทพ์ร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (Breakfast box 

from hotel ) ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองพุกาม 
07.45 น. - ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Yangon Airways เที่ยวบินที่ YH910 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) 
08.15 น. - เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศเมืองมัณฑะเลย์ 
09.00 น. - เดินทางไปเมืองหลวงเก่าอมรปุระชม “สะพานไม้สักอูเบียน ( UBEIN TEAK WOOD BRIDGE)” ซึ่งมี

เสาสะพานท าด้วยไม้สักเก่าที่น ามาจากเสาของพระราชวังและปราสาทราชมณเทียร  อดีตเมืองหลวง
อมรปุระอันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวังแห่งเมืองอมรปุระในอดีตหนังสือกินเนสต์บุ๊คได้บันทึกไว้
ว่าสะพานอูเบียนเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเข้าสู่เมือง
มัณฑะเลย์  

10.00 น. - เดินทางไป “วัดมหากันดายงค์” ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมัณฑะเลย์ถวายข้าวบิณฑบาตรพระภิกษุ
สามเณร จ านวน 1,600 รูป ร่วมใส่บาตรพระภิกษุ สามเณร และถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ สามเณร 
(ท่านที่มีความประสงค์ที่จะร่วมใส่บาตรพระภิกษุสามเณรและถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณร
โปรดแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง) 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
13.00น. - น าชมวัดกุโสดอ (KUTHODAW) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่  5 ของ

โลกปัจจุบันประดิษฐานแผ่นศิลาหินอ่อนสีขาวที่จารึกพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์หนังสือ
กินเนสต์บุ๊คบันทึกไว้ว่าเป็นแผ่นจารึกพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 



14.00 น. - น าชมวัดชเวนันดอ (SHWENANDAW) ซึ่งศาลาของวัดแห่งนี้อดีตเคยเป็นพระ ต าหนักในพระราชวัง
ของกษัตริย์มินดง พระองค์ได้น าไปถวายวัดนี้ ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยเฉพาะงานแกะสลักไม้
นับเป็นผลงานชั้นเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งของช่างชาวมัณฑะเลย์ 

15.00 น. - กราบนมัสการพระพุทธมหามัยมุนี (MAHAMAYAMUNI) พระพุทธรูปทองส าริดองค์ใหญ่พระ
คู่บ้านคู่เมืองพม่าฝ่ายเหนือ อันเปรียบความส าคัญได้เทียบเท่ากับพระแก้วมรกตของไทยปัจจุบันเป็นที่
เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วท้ังประเทศ  

18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
19.00 น. - เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมมันดาเลย์ ซิตี้ ( Mandalay city Hotel ) หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

วันที่หกของการเดินทาง  มัณฑะเลย์ – กรุงเทพ 

04.00 น. - น าท่านเข้าร่วมพิธีกรรมล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี (Mahamayamuni Buddha)และร่วมกัน
ถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาด
ใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรง
หล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี 
หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัย
พระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า 
จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 
บาท ต่อมาชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่
สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า 

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก 
08.00 น. - น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติเมืองมัณฑะเลย์ 
09.00 น. - ถึงสนามบินนานาชาตเิมืองมัณฑะเลย์ ท าพิธีตรวจคนออกนอกประเทศและพิธีการศุลกากร 
11.15 น. - ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International เที่ยวบินที่ 8M337 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) 
13.50 น.* - (เวลาท้องถิ่น)ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ  

**************************************** 
 
 
 
 
 

 



รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิผู้ใหญ่ท่านละ    36,500.- บาท 
 พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ       9,500.- บาท 
 

หมายเหตุ ราคานี้ส าหรบัผู้เดินทาง 15 ทา่นขึ้นไปเท่านั้น 
ขั นตอนช าระเงิน 

  กรุณาโอนเงินมาที่...บญัชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท / เลขที่บัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์ : 722 -2 – 30494 - 0 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์ :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินที ่E-Mail :  confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พร้อมระบุชื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท ์

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกครั้งดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                ค่าเงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผันแปรของราคาน้ ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน 
                เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

อัตรานี รวม 
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบิน  Myanmar International Airways (8M) ชั้นทัศนาจร 

เส้นทางกรุงเทพฯ- ย่างกุ้ง , มัณฑะเลย-์กรุงเทพฯ  
 ค่าบัตรโดยสารสายการบินภายในประเทศชั้นทัศนาจร เส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม (โดยสายการบิน Myanmar national 

airlines) พุกาม-มัณฑะเลย ์(โดยสายการบิน Yangon Airways ) 
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการน าเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทยและชาวท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ทุนประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท) 

หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 

อัตรานี ไม่รวม 

 ค่ากล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, 

 ค่าซักรีด ฯลฯ 

mailto:confidencetravel@gmail.com


 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ส าหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทปิต่างๆ (คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) 3 USD/ท่าน/ทริป 

 
 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทางไปประเทศพม่า : 
หนังสือเดินทาง (Passport Thai) ตัวจริงที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 
 

********************************** 


