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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

ยะไข่ ชิตตเว มรัคอู เวสำลี
อดีตรำชธำนีอำณำจักรยะไข่ เมืองมรัคอู
ล่องเรือชมควำมงดงำมของขุนเขำ และสำยนำ
เดินทำง : พูธที่ 23 – อำทิตย์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ( 5 วัน 4 คืน )

ไม่หรูหนำ แต่กำรันตีควำมสนุกและน่ำทึ่ง
มรัคอู เมืองเจดีย์เก่ำแก่งดงำมไม่แพ้เมืองพุกำม
เวสำลี ที่ประดิษฐำนพระมหำมุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์
ชิตตเว เมืองชำยทะเลที่สวยที่สุดของอ่ำวเบงกอล
หมู่บ้ำนชิน คนสักหน้ำ น่ำมหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่ำ
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01.) วันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ–ย่ำงกุ้ง–ชิตตเว

06.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ การบินไทย ( ROW D ) ประตู 2
เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
08.00 น. เดินทางโดย เที่ยวบินที่ TG 303 (1.15 ชม.)
08.45 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดอนย่ างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า (เวลาช้ ากว่าไทย 30 นาที)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
อาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางโดยสายการบิน AIR KAMBOZA เที่ยวบินที่ K7 422
13.50 น. ถึง สนามบินชิตตเว เมืองชิตตเว (Sittwe) หรื อชิตตุย่ หรื อ อัคยับ (Akyab) เมืองหลวงรัฐยะไข่ (Rakhine State) หรื อ
ที่ร้ ูจกั กันอีกชื่อหนึง่ ว่า “อาระกัน” (Arakan) มีประชากรประมาณ 2.5 ล้ านคน 2 ใน 3 เป็ นชาวอาระกันที่นบั ถือพุทธซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มี
ภาษาและวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ที่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้ วยชาวมุสลิมโรฮิงยา และประชากรที่อพยพมาจากบังคลาเทศ
นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมแห่ งรั ฐยะไข่ (Rakhine State Culture Museum) จัดแสดง
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวยะไข่ ที่นา่ สนใจด้ านหน้ าของพิพิธภัณฑ์มีรูปปั น้ ของสัตว์เทพในตานานของชาวยะไข่
ที่มีชื่อว่า “ปาละ” ชมวิวเมืองที่ Sittwe View Point จุดชมวิวเมืองที่มีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึง่ โดยจุดนี ้ท่านสามารถชมทัศนียภาพที่
สวยงามของอ่าวเบงกอล และปากแม่น ้ากาลาดาน
อาหารคา่
ที่พกั ROYAL SITTWE RESORT หรื อเทียบเท่า

02.) วันที่สองของกำรเดินทำง

ชิตตเว–นั่งเรือสู่มรัคอู–เวสำลี

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านนัง่ เรื อสูเ่ มืองมรัคอู ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่ งแม่น ้ากาลาดาน (กฤษปาณดี) สายน ้าไหลเอื่อยๆ ฝูงนกนางนวลบินร่อนโฉบ
ไปมาเหนือดาดฟ้ าเรื อ เรื อแล่นผ่านหมูบ่ ้ านชาวประมง ที่ยงั คงวิถีชีวิตแบบเรี ยบง่ายตามริ มฝั่ ง มีฉากแนวเทือเขายาวขนานไปกับ
ลาน ้า (ใช้ เวลาล่องเรื อ 4 – 5 ชัว่ โมง)
อาหารกลางวัน
ที่พกั SHWE THAZIN HOTEL หรื อเทียบเท่า (พัก 3 คืน)
นาท่านสู่เมืองเวสาลี (Vesali) หรื อ เวธาลี ห่างจากเมืองมรัคอูไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็ นราชธานีเก่าตังแต่
้ ต้น
ศตวรรษที่ 4 นมัสการ พระสุตวงพญา พระพุทธรูปโบราณองค์สาคัญ สูง 5 เมตร ซึง่ แกะสลักจากหินก้ อนเดียว เมื่อปี ค.ศ.327
ชมวัดมหามุนี พญา (Mahamumi Paya) เป็ นวัดที่สาคัญมากที่สดุ วัดหนึ่ง สร้ างอยู่บนเนินเขาซึ่งเคยประดิษฐานพระมหามุนี
(ปั จจุบนั ได้ อญ
ั เชิญไปอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์ ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1784) ปั จจุบนั ชาวยะไข่ เชื่อว่าจิตวิญญาณอันแท้ จริ งขององค์มหามุนีได้
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สิงสถิตอยูท่ ี่ “องค์มหามุนีองค์ทหี่ ล่อขึ ้นใหม่แทน”
ชมวัดสิทธิ์ตวงพญา (Shitetaung Paya) หมายถึงวิหาร 80,000 พระพุทธรู ป ซึ่งอาจเรี ยกตามจานวนพระสูตร 84,000 พระขันธ์
หรื ออาจเป็ นเพราะวัดนี ้มีพระพุทธรูปและภาพแกะสลักประดับอยูม่ ากมาย วัดนี ้สร้ างขึ ้นโดยกษัตริ ย์พระเจ้ ามินบิน (King Minbin)
ในปี ค.ศ. 1535 สร้ างบนเนินเป็ นวัดที่มีระเบียงคดคล้ ายอุโมงค์ ยาวด้ านละเกื อบ 100 เมตร ประดับด้ วยรู ปจิ ตรกรรมนูนสูง
เกี่ยวกับพุทธชาดก พร้ อมหลุมตะเกียงจานวนถึง 1,104 หลุม
อาหารคา่

03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง

มรัคอู–วัดโคตวงพญำ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมวัดทุกขันธ์ ธิน (Htukkant Thein) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1571 โดยกษัตริ ย์มินพาลอง ภายในมีภาพแกะสลักให้ เห็นการแต่งกาย
การถักมวยผมของผู้หญิ งชาวยะไข่โบราณที่หาชมได้ ยาก ชมวิหารเลย์ยาตนะ (Laymyetnha Paya) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1430
โดยกษัตริ ย์ มินชาวมอน เป็ นวิหารทรงแปดเหลี่ยม ภายในทึบตันแต่มีระเบียงคตซึ่งประดิษฐานพระพุทธรู ปโดยรอบแกนเจดีย์ 8
องค์ และตามผนังมีซ้ มุ สาหรับพระพุทธรูปขนาดเล็กอีก 28 องค์ ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้ างยุคแรกๆ ของมรัคอูที่แท้ จริ ง
ชมวัดโคตวงพญา (Kothaung Paya) หรื อวัดพระ 90,000 สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.2096 โดยกษัตริ ย์มินไตกา โอรสของกษัตริ ย์มินบิน
พระองค์ ต้องการสร้ างวัดนี ้ให้ ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดา เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ าย ภายในวิหารได้ แกะสลักพระพุทธรู ปถึง
90,000 องค์ ชมวัดเขาชเวดวง (Shwedaung Hill) เนินเขาแห่งนี ้เคยเป็ นที่ตงซานปื
ั้
นใหญ่ ในสมัยทาสงครามกับจักวรรดิองั กฤษ
ปั จจุบนั ยังคงมีร่องรอยซากปื นใหญ่ปรากฏอยู่ และจากจุดนี ้ท่านสามารถชมทัศนียภาพได้ ในมุมกว้ าง
อาหารกลางวัน
ชมพระราชวังเก่ า มรัคอู (Mrauk U Royal Palace) ซึง่ ปั จจุบนั ยังมีซากกาแพงเมืองให้ เห็นบางส่วน กาแพงเมืองมี 3 ชัน้ รู ปแบบ
พระราชวังดูผิวเผินคล้ ายกับวัดมหามุนีพญา ส่วนตรงกลางของพระราช ฐานชันใน
้ มีหลุมที่ขดุ เจาะไว้ ใช้ เป็ นอุโมงค์เพื่อหลบภัย
ชมพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี (Archaeology”s Museum) เป็ นที่รวบรวมสิ่งของล ้าค่า เช่น พระพุทธรู ป ปื นใหญ่ เหรี ยญเงินที่ใช้ ใน
ยุคสมัยเวสาลี
อาหารคา่
ทีพ่ กั
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04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง

มรัคอู–หมู่บ้ำนชินคนสักหน้ำ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ล่ องเรือไปตามแม่ นา้ Lay Mro นัง่ ลาละ 6 – 8 ท่าน (เรื อมีหลังคา) สูห่ มู่บ้านชิน (ใช้ เวลาเดินทาง 2.5 ชัว่ โมง )เป็ นหมูบ่ ้ าน
ชนกลุม่ น้ อย ที่อาศัยอยูใ่ นรัฐยะไข่ และรัฐชิน ซึง่ ชาวชินเป็ นชนชาติหนึง่ ในเมียนมาร์ ผู้หญิงชาวชินนิยมนุง่ โสร่ง มีผ้าคลุมไหล่
สีสดใส และมีรอยสักบนใบหน้ าซึง่ นับวันจะหาชมได้ ยาก
อาหารกลางวัน
ชมคนสักหน้ า ซึง่ สักเฉพาะผู้หญิงเท่านัน้ ซึง่ ปั จจุบนั มีหลาย หมูบ่ ้ านรวมกันแล้ ว ยังมีชีวิตอยูป่ ระมาณ 20 คนเท่านัน้ และที่
หมูบ่ ้ านที่คณะเรา จะไปชมมีคนสักหน้ าอยูป่ ระมาณ 8 – 9 คน เหตุผลที่สกั หน้ า มีอยูด่ ้ วยกัน 3 ประการ 1.ทาให้ ไม่สวย เมื่อมี
หนุม่ ต่างหมูบ่ ้ านมาจีบ 2.สักให้ จาหน้ าได้ วา่ เป็ นคนบ้ านเดียวกัน 3.เป็ นประเพณีที่สบื ทอดกันมา ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ได้ เลิกสักหน้ าไป
หลายสิบปี แล้ ว
ล่องเรื อกลับเมืองมรัคอู
อาหารคา่
ที่พกั
05.) วันที่ห้ำของกำรเดินทำง

มรัคอู – ชิตตเว – ย่ำงกุ้ง - กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางโดยรถปรับอากาศสูเ่ มืองชิตตเว
อาหารกลางวัน
เดินทางสูส่ นามบิน
14.05 น. เดินทางโดย AIR KAMBOZA เที่ยวบินที่ K7 423
15.25 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ
อาหารคา่
19.50 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 306 (1.25 ช.ม.)
21.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตรำค่ำบริกำร

@ ท่านละ
47,500.- บาท
@ พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.- บาท
อัตรำนีรวม

1. ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยการบินไทย ( 2 เที่ยวบิน )
ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ย่างกุ่ง – ชิตตเว – ย่างกุ้ง โดยสายการบินในประเทศ ( 2 เที่ยวบิน )
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3. บริ การจัดเลี ้ยงอาหารทุกมื ้อ ตามรายการ
4 ของว่าง และน ้าดืม่ ระหว่างเดินทาง
5. นาเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
6. เรื อเหมาลาล่องแม่น ้ากาลาดานสูเ่ มืองมรัคอู
7. ค่าภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
และถือขึ ้นเครื่ องได้ ทา่ นละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
8. ทุนประกันอุบตั ิเหตุทา่ นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 75 ขึ ้นไป ความคุ้มครอง 50 % ของผู้เอาประกัน
9. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย และมัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดแู ลตลอดรายการ
อัตรำนีไม่รวม

1. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และมินิบาร์
ระเบียบกำรสำรองกำรเดินทำง

ทางชัยทัวร์ ขออนุญาตเรี ยนแจ้ งสมาชิกเกี่ยวกับระเบียบการสารองการเดินทาง ดังต่อไปนี ้
1. สารองที่นงั่ ล่วงหน้ า พร้ อมยืน่ หลักฐานการเดินทาง และเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2. กรณีทไี่ ม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
เอกสำรกำรเดินทำง


หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

สำรองกำรเดินทำง :

เหมียว / ไปร์ท : โทร. 0 2212 8431 ต่อ 121 – 125

Line ID: @chaitour E-mail : outbound@chaitour.co.th โทรสำร. 0 2211 0119
จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

