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   สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีทีเ่ป็นเอกลักษณ ์ 
พธิีล้างหน้าพระมหามัยมุน.ี.. อ่ิมบุญ....นมัสการมหาบูชาสถานของพม่า  

โปรแกรมทัวร์พิเศษ 
➢ นมสัการพระมหามยัมุนี (ชมพิธีลา้งหนา้พระ)  
➢ ชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-BEN)  
➢ วดัโพธ์ิตาต่อง(พระยืนท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของโลก) 

➢ เท่ียวชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์
➢ วิหาร ชเวนนัดอร์ 
➢ เจดียส์ัมพุทเธ (บุโรพุทโธพม่า) 

มัณฑะเลย ์(Mandalay) 
ราชธานีสุดท้ายของพม่าหลังจากท่ีพระเจ้ามินดงมาก่อสรา้งพระราชวังมัณฑะเลย์แค่ 28 ปี อังกฤษก็ตีเมือง

มณัฑะเลยแ์ตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจา้ธีบอซึ่งเป็นโอรสของพระเจา้มินดง จึงเป็นกษัตริยอ์งคส์ดุทา้ยของพม่าและถกูส่งไป
อินเดียและเชื่อกันว่าถกูประหารท่ีนั่นโดยไม่ไดก้ลับพม่าอีกเลย สมบัติทุกชิน้ถกูอังกฤษขนไปไม่เวน้แมแ้ต่ราชบลัลังกน์กยูง 
สญัลักษณแ์ห่งราชวงศ ์และพระท่ีนั่งสิงหนาทในทอ้งพระโรงใหญ่ท่ีเป็นทองค าประดบัดว้ยเพชร พลอย ทบัทิม อญัมณี อัน
มหาศาลก็ถกูขนไปไวท่ี้ประเทศองักฤษ 

เมืองโมนยวา (Monywa)   
เป็นเมืองเล็กๆในเขตสะกายนป์ระเทศพม่า อยู่ห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 136 กิโลเมตร เป็น

ดินแดนในหบุเขาแม่น า้ซินดว์ินศนูยก์ลางทางการคา้ของพม่าและอินเดียใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. 
 เมืองสีป้อ (Hsipaw) 

เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีประวัติศาสตรเ์ร่ืองราวท่ียาวนานกว่า 200 ปี มีเจา้ฟ้าปกครองเมืองแห่งนีด้ว้ยกนั 10 พระองคแ์ต่
ประวัติศาสตรก์ารตัง้เมืองสีป้อนัน้อาจยาวนานกว่านั้น นอกจากเร่ืองราวของเจา้ฟ้าท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาเยือนท่ีน่ีแลว้ 
สีป้อยังมีการท่องเท่ียวแบบแอดเวนเจอร ์ทัง้เดินป่า ปีนเขา เท่ียวน า้ตกและเท่ียวชมหมู่บา้นชาวพืน้เมือง ว่ากันว่าเสน้ทาง
เดินป่าของท่ีน่ียงัคงรกัษาความเป็นธรรมชาติไวไ้ดเ้หมือนครัง้สมยัเจา้ฟ้ายงัปกครองอยู่ อีกทัง้สะพานรถไฟ  สะพานก๊อกเต๊ก 

(Gokteik)กลางหุบเขาท่ีสรา้งตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ก็เป็นสถานท่ีซึ่งใครก็อยากจะมาเห็นและมาลองนั่งรถไฟสายนี้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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สักครัง้เน่ืองจากไดช้ื่อว่าเป็นรถไฟท่ีมีสะพานขา้มหุบเหวท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลกนั่นเอง  เมืองสีป้อยังเต็มไปดว้ย
วฒันธรรมหลากหลายผสมผสานกบัวัฒนธรรมไทใหญ่ ส่ิงท่ีอยู่คู่กบัเมืองสีป้ออีกอย่างหน่ึงคือแม่น า้ตู ้หรือ “น ่าตู”้ ในภาษา
ไทใหญ่ ซึ่งเป็นสายน า้เสน้เลือดใหญ่ส าคัญหล่อเลีย้งคนท่ีน่ี  เอกลักษณอ์ีกอย่างหน่ึงของเมืองสีป้อก็คือ ตน้ไมใ้หญ่สองขา้ง
ทางอายหุลายสิบปีท่ีคอยใหค้วามรม่รื่นใหก้บัผูผ่้านไปมาและยืนหยดัเคียงขา้งคนสีป้อแมใ้นยามท่ีผ่านทกุขห์รือสขุ 
 เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin)   

“เมืองในภูเขาที่เงียบสงบ” ในอดีตเมืองแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ใหเ้ป็นสถานท่ีพักตากอากาศชั้นเลิศของเจา้อาณานิคม
อย่างอังกฤษ หลังพม่าปิดฉากระบอบกษัตริยท่ี์เมืองมัณฑะเลย ์องักฤษไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นฐานบัญชาการรบปราบพวกกบฏ 
และพวกกลุ่มต่อตา้น โดยเหล่าทหารของอังกฤษนั่นส่วนใหญ่มากจากทหารรบัจ้างจากอินเดียและเนปาล ต่อมาเมื่อครัง้
องักฤษไดคื้นเอกราชใหก้ับพม่า พวกทหารเหล่านีรู้สึ้กผกูพนักบัเมืองพินอลูวินและไม่อยากยา้ยกลับไปไหน จึงไดแ้ต่งงานอยู่
กินกบัสาวพม่าในพืน้ท่ีจนมีลกูหลานมาจนถึงปัจจบุนั สงัเกตไดผู้ค้นท่ีน่ีหนา้ละมา้ยคลา้ยแขกอินเดีย อย่างท่ีเขาเรียกว่า “ผิว
พม่า นยัตาแขก” 

 
ก าหนดเดินทาง : 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ ์2563  

 

 

 
xx.xx น. เวลานดัหมายแจง้ใหท้ราบในใบเตรียมตวั (ส่งใหก้่อนวนัเดินทางประมาณ 7 วนั) 
   คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ 

พบเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
12.15 น. เหินฟ้าสู่ มัณฑะเลย ์ประเทศพม่า โดย สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบิน PG 709 
13.40 น. ถึงสนามบิน มัณฑะเลย ์(เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 

นาที) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้พรอ้ม
ตรวจเช็คสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

 น าท่านชม วิหารชเวนันดอร์ สรา้งดว้ยไม้สักทองทั้งหลังและเคย
เป็นท่ีประทับนั่ งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิน้พระชนม์ชีพท่ีวิหารแห่งนี ้
จากนัน้น าท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย ์รอยอดีตสุดทา้ยก่อนพม่าเสียเมือง  จากนัน้น าท่าน
ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครัง้หน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 มี
แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ หนังสือกินเนสสบ์ุ๊กได้บันทึกไวว้่า “หนังสือท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก” จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสุดของ
เมืองมณัฑะเลยส์ามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมือง เชิญท่านบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Mercure Mandalay Hill 4* หรือเทียบเท่า 
 

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย ์                    (-/-/D) 

วันท่ีสอง   มัณฑะเลย-์มินกุน-สกาย-โมนยวา                  (B/L/D) 
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04.00 น. น าท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของ
พม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ท่ีได้รบัการ
ขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้น่ิม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ท่ีเมือง
ธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครื่อง 
ประดับทองปางมารวิชัยหนา้ตักกวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้ง
วดัมหามนีุหรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี 
และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สีปอก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหม้
วดัทองค าจึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ า้หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 
ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัได้
ว่าเป็นวัดท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า รอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมี
โบราณวตัถท่ีุน าไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ท่ี 1 เชิญทุกท่าน รว่มท าบุญบูรณวดักุสินาราซึ่งมี
อายหุลายรอ้ยปีประดิษฐานพระพทุธไสยาสนป์างปรินิพพานสวยงามมาก 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือทวนน ้าอิระวดี ชมความอลงัการของการสรา้ง

เจดีย์ท่ีต้องการสรา้งใหใ้หญ่ท่ีสุดในโลกแต่ก็ใชเ้วลาท าไดเ้พียง ๙ ปี พระเจ้าปดุงจึงไดส้วรรคตก่อนท่ีจะ 
สรา้งเสร็จ ความอลังการของศิลปะการสรา้งเจดียน์ั้นแฝงด้วยความงดงามและความมหัศจรรยข์องช่าง 
พืน้บา้นท่ีมีการสรา้งองคเ์จดียจ์  าลองไว ้ริมฝ่ังน า้อิระวดี หรือ เอยาวดี นอกจากนีย้งัมี ระฆังมิงกุน ซึ่งเป็น
ระฆังท่ี หล่อเตรียมไว้ส าหรบัพระเจดีย ์มีความใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของ
โลกรองจากระฆังในประเทศรสัเซีย การล่องเรือทวนน า้อิระวดีจะไดส้ัมผัส
กับวิถีชีวิตของคนพม่าท่ีอาศัยอยู่สองฝ่ังน ้า ดูเรียบง่ายมีสเน่ห์และน่า
ประทบัใจ    
จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม เจดียพ์ญาเธียรดาน เจดียท่ี์งดงามนีส้รา้งขึน้เมื่อ
ปี พ.ศ. 2359 เพื่อเปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ท่ีตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธ
ศาสนาท่ีเชื่อว่าเป็นแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกลอ้มรอบด้วยสัตตบริพันธ์และมหานทีสีทันดรทัง้ 7 ชั้น พระ
เจดียอ์งคนี์ย้งัถกูสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของราชนิกุลองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอวเ์พื่อเป็นอนสุรณส์ถาน
แห่งความรกัท่ีมีต่อพระมเหสี “ชินพิวเม” ท่ีสิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์ 
จากนัน้น าท่านชมวิวยอดดอยสกายน์ บรรยากาศชวนใหร้  าลึกถึงอดีตประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19  มีเจา้
เชือ้สายไทยใหญ่เมืองสกายน ์ชื่อว่า”สอยุน” รวบรวมผู้คนแลว้ตัง้ตนเป็นกษัติยอ์ยู่ท่ีเมืองสกายน์หรือสะ
แกง ปัจจุบันอยู่ใกลเ้นินเขาบนฝ่ังตะวันตกของแม่น าอิรวดีห่างจากมัณฑะเลยไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 10 
กิโลเมตร สกายนเ์ป็นราชธานีได้เพียง 10 ปี ภายหลังเกิดการชิงอ านาจกันสุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา 
ได้รบัชัยชนะจึงยา้ยเมืองหลวงใหม่มาตั้งท่ีปากแม่น า้มิดแงตรงท่ีบรรจบกับแม่น้าอิรวดี จนเป็นท่ีตั้งของ
เมืองอังวะในเวลาต่อมา  ซึ่งดอยสกายนน์ั้นเป็นภูเขาขนาดกลางมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ 
ตัง้อยู่ตามไหล่เขาโดยมีแม่น า้อิรวดีไหลผ่านเป็นฉากหลัง จดุชมวิวท่ีวา่อยู่บริเวณเจดียซ์ุนอปูยุะชินบนยอด
ดอยสกายนนี์ ้



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนัน้น าท่านชม เจดียอ์ูมินทงแส่ (Umin Thonse` Pagoda) ค าว่า 
อูมินทงแส่ หมายถึงถ า้ทั้งสามสิบ ซึ่งหมายถึงเจดีย์ท่ีน่ีมีทางเข้า 30 
ทาง ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกันเป็นครึง่วงกลม 
โดยองคท่ี์แรกและองคส์ดุทา้ยจะเป็นปางหา้มญาติ ส่วนองคท่ี์เหลือจะ
เป็นปางมารวิชยั สถานท่ีแห่งนีเ้หมาะแก่การถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง  
จากนัน้ชม “เจดียก์วงมูดอร ์หรือ วัดเจดีย ์นมนาง” สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็น
ท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแกว้หรือพระทันตธาตุท่ีไดม้าจากลังกา เจดียนี์เ้ป็นเจดียท์รงครึ่งวงกลมคลา้ยแบบ
สิงหล เรียกว่าเจดียท์รงลงักา มีต านานเล่าว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผ่าครึง่ซีกนี ้ไดต้น้แบบมาจากถนัพระชายา
คนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46  เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใชอ้ิฐในการ
ก่อสรา้งมากถึง 10,126,552 กอ้น จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมือง
โมยวา ชม วัดโพธ์ิตาต่อง (Bodhi Tataung Temple) หรือท่ีนิยมเรียก
กันว่าวัดพระพุทธรูป 1,000 องค์ เน่ืองจากว่าภาย ในวัดมีพระพุทธรูป 
จ านวน 1,000 องค์ประดิษฐานอยู่ใต้ตน้โพธิ์ 1,000 ต้น และในบริเวณ 
ใกลเ้คียงยังมีวัดพระนอนและพระยืนท่ีสูงถึง 132 เมตรประดิษฐานอยู่
บนยอดเขา ซึ่งถือว่าเป็นพระยืนท่ีมีความสงูเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลกอีกดว้ย 
หลงัจากนัน้เดินทางไปชม วัดเลดี (Ledi Kyaung) สรา้งในปี พ.ศ. 2429 โดยท่านเลดี ซายาดอว ์พระภิกษุ 
ท่ีมีชื่อเสียงมากเชี่ยวชาญในด้านภาษาบาลีและการปฏิบัติวิปัสสนา ภายในวัดมีแท่นหินแกะสลัก
พระไตรปิฎกและค าสอนของท่านเลดี ซายาดอว ์จ านวน 806 แท่น  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เขา้สู่ท่ีพกั Win Unity Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้น าท่านชม ถ า้โพวนิต่อง (Po Win Taung) ถ า้หินทรายที่อยู่ห่างจากตวัเมือง ไปทางตะวนัตก 
ประมาณ 25 กิโลเมตร (16 ไมล)์ ประกอบไปดว้ยถ า้เล็กๆ มากกว่า 800 คหูาแต่ละถ า้จะมีพระพทุธรูปและ 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ืองราวของชาวพม่าและพระพทุธศาสนาอยู่ภายในถ า้เป็นจ านวนมาก 
จากนั้นชม เจดีย์สัมพุทเธ (Thambuddhei Paya) สรา้งขึน้ครัง้แรกในปีพ.ศ.1846 ได้รบัการบูรณะครั้ง
ใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2486 เจดียส์มัพทุเธสรา้งขึน้ใหม้ีลักษณะโครงสรา้งของ
เจดีย์เลียนแบบเขาพระสุเมรุ มีความคล้ายคลึงกับบุโรพุทโธของ 
ประเทศอินโดนีเซีย บริเวณองคเ์จดียห์ลกัมีองคเ์จดียเ์ล็กๆ รายรอบอยู่ 
ถึง 845 องค ์บรรจุพระธาตุ 7,350 องค ์ภายในวัดแห่งนีม้ีพระพุทธรูป
ทัง้หมด 582,363 องค ์นอกจากนีแ้ลว้ภายในวดัยังมีอาคารท่ีสวยงามและตกแต่งดว้ยลวดลายปนูป้ันอย่าง
งดงามดว้ย จากนัน้แวะนมสัการ Shwe Gu Ni Pagoda ก่อนเดินทางไปยงัรา้นอาหาร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 

วันท่ีสาม   โมนยวา-พินอูลวิน                    (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
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จากนั้นออกเดินทางบนถนนสมัยสงครามโลกครัง้ท่ีสองหรือท่ีเรียกกันในยคุสงครามว่า BURMA ROAD สู่ 
เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) เมืองท่ีตัง้อยู่เชิงท่ีราบของรฐัฉาน มีความสูงจากระดันน า้ทะเล 1,070 
เมตร อากาศท่ีน่ีจึงเย็นสบายกว่าเมือวอื่นๆ ในช่วงอังกฤษปกครองประเทศพม่าชาวอังกฤษนิยมสรา้ง 
บา้นพกัตากอากาศท่ีน่ีกนัมาก 

17.00 น. เดินทางถึง เมืองพินอลูวินหรือเมืองเมเมียว เมืองฐานบญัชาการของกองทพัองักฤษในอดีต 
น าท่านน่ังรถม้าชมเมืองพินอลูวิน เก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกย่านหอนาฬิกา Purcell Tower สญัลกัษณอ์ัน
โดดเด่นของเมืองพินอลูวิน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เขา้สู่ท่ีพกั Aureum Palace 4* หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Departure Time : 08.30-09.30 am ให้ท่านได้นั่ งรถไฟชมทิวทัศน์บน

เสน้ทางเดียวกับท่ีทหารญ่ีปุ่ นในสงครามโลกครัง้ท่ีสองไดย้าตราทัพสู่จีน ชมทิวทศันป่์าเขาที่เขียวขจีหุบเขา 
สงูท่ียากจะพิชิตได ้แต่ญ่ีปุ่ นก็ท าส าเร็จดว้ยการใชแ้รงงานเชลยสรา้งสะพานรถไฟเรียกว่า สะพานก๊อกเต๊ก 
(Gokteik) ซึ่งผ่านหุบเหวสูงถึง 330 เมตร สร้างในค.ศ.1903 โดยตัวสะพานมีความสูง 95 เมตร ยาว
ประมาณ 650 เมตร ก่อสรา้งโดยบริษัท เพนซิลเวเนีย สตีล อเมริกา นับเป็นสะพานรถไฟท่ีสูงเป็นอันดับ
สองของโลกและเป็นสะพานรถไฟท่ีเก่าแก่และยาวท่ีสดุในพม่า จากสะพานขา้มหบุเหวนีเ้ลยไปจะผ่านเมือง 
จ๊อกแม  (Kyaukme) ซึ่งในทุกๆ ปีในช่วงเดือนมีนาคมจะมีงานเฉลิมฉลองเทศกาลของรฐัฉาน จะมีการ
เดินทางของชนเผ่าไทยใหญ่เขา้มากนัมาก ใชเ้วลานั่งรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ท่านจะไดส้ัมผัสความ
งามของทุ่งหญ้า หุบเขา ภูสูง ท่ีตอ้งบอกว่าหากไม่มีใจมุ่งมั่นสู่จดุหมายปลายทางกันจริงๆแลว้ก็ยากท่ีจะ
บากบั่นมาถึงได ้ 
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องระหว่างการเดินทาง  น าท่านลงจดุหมายปลายทางท่ี หน่องปิง 
(Nawngpeng) แลว้เดินทางต่อโดยรถบสัสู่เมืองสีป้อ 

บ่าย เมืองสีป้อ เมืองอนัเป็นต านานรกัอมตะของเจา้ชายแห่งรฐัฉานกบัสาวชาวออสเตรีย ซึ่งบนัทึกผ่านหนงัสือ 
Twilight Over Burma : My Life as a Shan Princess ท่ีคณุมนนัยาไดแ้ปลเป็นภาษาไทยและตัง้ชื่อใหม่
งดงามว่า “สิน้แสงฉาน”  น าท่านไปนมสัการวดัประจ าเมืองแห่งเมอืงสีป้อ เจดียบ์อจ ูพญา หรอืท่ี
เรียกว่าวดัเจดียพ์ระส่ีองคซ์ึ่งเป็นวดัท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหน่ึงในเมืองสีป้อ จากนัน้น าทกุท่าน ล่องเรือ ล่อง
แม่น ้ายาว หรือท่ีชาวไทยใหญ่เรียกว่า “แม่น า้โดทาวดี” ชมวิถีชีวิตและบา้นเรือนของคนไทยใหญ่ ตลอด
สองฝ่ังแม่น า้ ชมสวนเกษตร สวนสม้ และสวนผัก ใชเ้วลาเดินทางไปกลบัประมาณ 3 ชั่วโมง  
เย็นย ่านีช้มพระอาทิตยต์กดว้ยกนัท่ีจดุ Sunset Hill  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  เขา้สู่ท่ีพกั River side @ Hsipaw Resort 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันท่ีสี่      พินอูลวิน-สีป้อ                     (B/L/D) 
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07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปตลาดท้องถ่ินเมืองสีป้อ ชมบรรยากาศการจบัจ่ายใชส้อยของผูค้นในเมือง ซึ่ง
ของขายส่วนใหญ่จะเป็นผกัสด ของป่า ดอกไม ้และผลไมต่้างๆ ตามฤดกูาล หลงัจากนัน้ไปเยือนหอเจ้าฟ้า
เมืองสีป้อ (Hsipaw Palace) รูปทรงสไตลย์โุรปสองชั้น ซึ่งปัจจุบันนีห้อเจา้ฟ้าทรุดโทรมและเก่าลงไปมาก 
เพราะไม่ไดร้บัการซ่อมแซมมานานหลายปี หอเจา้ฟ้าแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 มีหญิงวยักลางคน 
เป็นผูด้แูล ท่านคือเจา้จ๋ามพงษ์ เป็นเจา้ฟ้าหญิงจากเมืองใหย มาแต่งงานกบัเจา้อจู่าหลานชายแท้ๆ ของเจา้
จ่าแสง หรือพูดง่ายๆ คือท่านมีศกัด์ิเป็นหลานสะใภข้องเจา้จ่าแสงนั่นเอง จากตึกหอเจา้ฟ้าจะมีแม่น า้ตูอ้ยู่
ข้างๆ มีสระว่ายน ้าสีมรกต สนามเทนนิสของเจ้าฟ้าท่ีระบุไว้ในหนังสือ “สิน้แสงฉาน” หอเจ้าฟ้าซึ่งถูก
ดดัแปลงเป็นหอ้งรบัแขกและหอ้งแสดงภาพประวติัเจา้ฟ้าสีป้อ  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัไปยัง
เมืองพินอลูวิน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองพินอูลวิน เข้าชมสวนพฤกศาสตร์กันดอยี 
หรือรูจ้ักกันในนาม National Kandawgyi Botanical Gardens สวน
แห่งนีต้ั้งขึน้ในปี พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) โดย Alex Rodger นักการ
ป่าไม้ชาวอังกฤษโดยใช้สวนพฤกษศาสตรคิ์ว (Kew Garden) ของ
อังกฤษเป็นต้นแบบ ประกอบด้วยสนามหญ้าสวนหย่อม สระน ้าขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติเป็น
องคป์ระกอบภายในสวน นอกจากจะตกแต่งสวยงามแลว้ยังมีการใหค้วามรูด้า้นพรรณพืชและการอนุรกัษ์ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีพืน้ท่ีกวา้งขวางถึง 2,700 ไร่  ปลูกพืชพันธุ์พืน้เมืองกว่า 514 สายพันธุ์ ตน้ไม้
จากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ มีการปลูกไผ่กว่า 75 ชนิด กลว้ยไมพ้ันธุ์พืน้เมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนี้
ยงัมีการปลูกดอกไมอ้ีกหลากหลายสายพนัธ ์โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีถกูมาปลกูในสวนแห่งนีก้ว่า 25 สาย
พนัธุ ์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูท่ี้ชื่นชอบธรรมชาติและตน้ไมไ้ม่ควรพลาด จากนั้นน าทกุท่านเดินทางกลับ
เมืองมณัฑะเลย ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เขา้สู่ท่ีพกั Mercure Mandalay Hill 4* หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ (Innwa) หลงัจากอาณาจกัรพกุามอนัยิ่งใหญ่ล่มสลายลงก็
มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึน้ท่ีเมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา ในช่วงแรกของ
อาณาจักรนีจ้ัดไดว้่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของพม่า
แต่ดว้ยเหตุบริเวณท่ีตัง้มีแม่น า้แยกเมืองออกเป็น 2 ฝ่ังท าใหถู้กไทย
ใหญ่และมอญรุกรานจนตอ้งล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2070  น าท่านชม  

วันท่ีห้า     สีป้อ-พินอูลวิน-มัณฑะเลย ์                    (B/L/D) 
                (B/L/D) 

วันท่ีหก    มัณฑะเลย-์อังวะ-กรุงเทพฯ                      (B/L/-) 
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วิหารมหาอ่องมเย หรือเมหน์ู อ๊อกจอง อันมาจากชื่อของพระนางเมหน์ู มเหสีของพระเจา้พะคยีดอว ์ผู้
เป็นยายของพระนางศุภยลตั พระราชินีองคส์ุดทา้ยของพม่า ส่วน ‘อ๊อกคยงั’ หมายถึงวดัท่ีสรา้งดว้ยปนู วัด
ใหญ่แห่งนีส้รา้งขึน้ดว้ยปนูตามแบบโครงสรา้งไมด้ัง้เดิมท่ีพังทลายลงในในช่วงแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381 
ผ่านชม หอคอยเมืองอังวะ สรา้งขึน้เพื่อใชส้งัเกตกุารณ ์ขา้ศึก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1822 หอนีเ้กิดการเอียง
ตวั หรือ ทรุดตวั หลงัจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1838 หลังจากนัน้ ไดร้บัการบูรณะใหม่ แต่ในปัจจบุัน
ไม่อนุญาตใหน้ักท่องเท่ียวขึน้ไปดา้นบนหอคอย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ วัดบากะยา สรา้งเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๘๖ ในสมัย พระเจา้พะคยีดอว ์หรือ ‘พระเจา้จักกายเมง’ กษัตริยอ์งคท่ี์ 7 ของราชวงศค์องบองอยู่นอก
กรุงอังวะทางทิศใต้ แกะสลักจากไมส้ักทั้งหลัง ภายในวัดนีม้ีเสามากถึง 267 ตน้ ยอดหลังคามีหลายชั้น 
ฝีมือและลวดลายการสลักไม้ในวัดบากายานีถ้ือว่าล า้ค่ามากเมื่อเทียบกับวัดอื่นๆในพม่า ซึ่งเป็นงาน
แกะสลกัแบบสกุลช่างอยุธยา สงัเกตุไดจ้าก ‘ครุฑยุดนาค’ ท่ีมีพลังเหมือนจะกระโจนบิน ซึ่งสันนิษฐานว่า 
ชาวองัวะปัจจบุนัคือ กลุ่มคนสยามท่ีถกูกวาดตอ้นมาตอนกรุงศรีอยธุยาแตกพ่าย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านท าบุญถวายปัจจยั ตกับาตรพระสงฆจ์ านวน 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ์ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของพม่าท่ีเมืองอมรป ุตัง้อยู่ริมทะเลสาบคองตามนั ใกลส้ะพานอเูบ็ง และเป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของ
พม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา 
ญ่ีปุ่ น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์ับรอ้ยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรบั
บาตร จากนัน้น าชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกสรา้งโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่
ชื่อว่าเสาอู ตัวสะพานใชไ้มส้ักถึง 1,208 ต้น มีความยาว 1.6 กิโลเมตร มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปีทอดขา้ม
ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ตามประวัติศาสตรเ์ล่าว่าไมส้ักเก่าแก่เหล่านี้
น ามาจากพระราชวังเก่ากรุงอังวะ  จากนั้นน าท่านชม Sein Myint Art Gallery ใหท่้านไดช้มภาพวาดและ
กรรมวิธีในการถักพรมต่างๆซึ่งเป็นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะในประเทศพม่าซึ่งหารบัชมไดย้ากมาก ถึงเวลาอัน
สมควรน าท่านเกินทางไปยงัสนามบินมณัฑะเลย ์

19.15 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบิน PG 714 
21.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ..โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อัตราคา่บรกิาร (บาท)  
วันเดินทาง พัก 2 ท่าน/ห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

28 ม.ค.- 2 ก.พ. 2563 33,500.- 6,500.- 
 

**ราคาอาจเปล่ียนแปลงหากราคาต๋ัวเคร่ืองบินเปล่ียนแปลง 

 เอกสารประกอบการเดินทาง  
หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าวา่งเหลือมากกว่า 2 หน้า 

อัตรานี้รวม       
- ค่าตั๋วเครือ่งบินกรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ (สายการบินบางกอกแอรเ์วย)์ 
- ค่ารถน าเที่ยวตลอดทริป  
- ค่าที่พกัระดับ 4 ดาว และค่าอาหารตามรายการ 
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- ค่าไกดแ์ละค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
- ค่ารถมา้เมืองพินอลูวิน 
- ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท  
- ค่ารกัษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิท่านละ 500,000 บาท 
 
อัตรานี้ไม่รวม    
- ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
- ค่าน า้หนกัของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก. ต่อท่าน) 
- ค่าวีซ่าส าหรบัคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใชวี้ซ่า) 
- ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ  
- ค่าทิปไกดภ์าษาไทย คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 700 บาท (ตลอดทริป) 
- ทิปหัวหน้าทัวร ์ทั้งนี้ปริมาณขึน้กับความพึงพอใจของท่าน 
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
หมายเหตุ :   
- บริการน า้ ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 
- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั 
เง่ือนไขการจองทัวรแ์ละการช าระเงิน 
- ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000  บาท  ต่อการจองทวัร ์1 ท่าน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี พรอ้มถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง 
- ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯจะขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนัท าการ 
เง่ือนไขการยกเลกิ 
- การแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  บริษัทฯคืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  ***ยกเว้นกรณีต๋ัวเคร่ืองบินอาจคืนเงินไม่ได้(ทั้งนี้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของสายการบิน) 

- การแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัขึน้ไป บรษัิทฯเก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์
- การแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนั เก็บค่าบริการทัง้หมด 100 % 
 

 


