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

            ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461
    

ยะไข ่ชติตเว มรัคอ ูเวสำลี 
อดีตรำชธำนีอำณำจักรยะไข่ เมืองมรัคอู 

ล่องเรือชมควำมงดงำมของขุนเขำ และสำยน  ำ 

เดินทำง : เสำร์ที่ 18 – พุธที่ 22 พฤษภำคม  2562 ( 5 วัน 4 คืน ) 

 

ไมห่รูหนำ แต่กำรนัตคีวำมสนกุและนำ่ทึ่ง 

มรัคอู  เมืองเจดีย์เก่ำแก่งดงำมไม่แพ้เมืองพุกำม 

เวสำลี  ที่ประดิษฐำนพระมหำมุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์ 

ชิตตเว  เมืองชำยทะเลท่ีสวยท่ีสุดของอ่ำวเบงกอล 

หมู่บ้ำนชิน คนสกัหน้ำ น่ำมหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่ำ 
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 01.) วันแรกของกำรเดินทำง                      กรุงเทพฯ–ย่ำงกุ้ง–ชิตตเว              

06.00 น. พร้อมกันที ่สนามบนิสวุรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์การบนิไทย   ( Row  D )  ประตู  2   
เจ้าหน้าที่ชัยทวัร์คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

08.00 น. เดินทางโดย เที่ยวบินที่  TG 303   (1.15  ชม.) 
08.45 น. ถึงสนามบินมงิกาลาดอนย่างกุง้ (Yangon) ประเทศพม่า   (เวลาช้ากวา่ไทย 30 นาท)ี  
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร  

อาหารกลางวัน  

12.00 น.   เดินทางโดยสายการบิน  AIR KAMBOZA  เที่ยวบินที่  K7 422 

13.50 น. ถึง สนามบินชิตตเว  เมืองชิตตเว (Sittwe) หรือชิตตุ่ย  หรือ อัคยับ (Akyab) เมืองหลวงรัฐยะไข่ (Rakhine State) หรือ
ที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “อาระกัน” (Arakan) มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน 2 ใน 3 เป็นชาวอาระกันท่ีนับถือพุทธซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ที่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวมุสลิมโรฮิงยา และประชากรที่อพยพมาจากบังคลาเทศ   
น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งรัฐยะไข่  (Rakhine State Culture Museum) จัดแสดง
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวยะไข่  ที่น่าสนใจด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นของสัตว์เทพในต านานของชาวยะไข่ 
ที่มีชื่อว่า “ปาละ”  ชมวิวเมืองที่ Sittwe View Point  จุดชมวิวเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึง โดยจุดนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพที่
สวยงามของอ่าวเบงกอล และปากแม่น้ ากาลาดาน   

อาหารค่ า 

ที่พัก   ROYAL  SITTWE  RESORT  หรือเทียบเท่า    

 

 

 

 

 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง                       ชิตตเว–นั่งเรือสู่มรัคอู–เวสำลี 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านนั่งเรือสู่เมืองมรัคอู ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งแม่น้ ากาลาดาน (กฤษปาณดี) สายน้ าไหลเอื่อยๆ ฝูงนกนางนวลบินร่อนโฉบ
ไปมาเหนือดาดฟ้าเรือ  เรือแล่นผ่านหมู่บ้านชาวประมง  ที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตามริมฝ่ัง มีฉากแนวเทือเขายาวขนานไปกับ
ล าน้ า (ใช้เวลาล่องเรือ 4 – 5 ชั่วโมง) 

อาหารกลางวัน    

น าท่านสู่เมืองเวสาลี (Vesali) หรือ เวธาลี ห่างจากเมืองมรัคอูไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นราชธานีเก่าตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ 4 นมัสการ พระสุตวงพญา พระพุทธรูปโบราณองค์ส าคัญ สูง 5 เมตร ซึ่งแกะสลักจากหินก้อนเดียว เมื่อปีค.ศ.327 
ชมวัดมหามุนี พญา (Mahamumi Paya) เป็นวัดที่ส าคัญมากที่สุดวัดหนึ่ง สร้างอยู่บนเนินเขาซึ่งเคยประดิษฐานพระมหามุนี 
(ปัจจุบันได้อัญเชิญไปอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1784) ปัจจุบันชาวยะไข่ เชื่อว่าจิตวิญญาณอันแท้จริงขององค์มหามุนีได้ 
สิงสถิตอยู่ที่ “องค์มหามุนีองค์ทีห่ล่อขึ้นใหม่แทน” 
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ชมวัดสิทธิ์ตวงพญา (Shitetaung Paya) หมายถึงวิหาร 80,000 พระพุทธรูป ซึ่งอาจเรียกตามจ านวนพระสูตร 84,000 พระขันธ์ 
หรืออาจเป็นเพราะวัดนี้มีพระพุทธรูปและภาพแกะสลักประดับอยู่มากมาย วัดนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์พระเจ้ามินบิน (King Minbin) 
ในปี ค.ศ. 1535 สร้างบนเนินเป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ ยาวด้านละเกือบ 100  เมตร ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูง
เกี่ยวกับพุทธชาดก พร้อมหลุมตะเกียงจ านวนถึง 1,104 หลุม 

อาหารค่ า 

ที่พัก   SHWE  THAZIN  HOTEL  หรือเทียบเท่า (พัก 3  คืน)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง                      มรัคอู–วัดโคตวงพญำ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชมวัดทุกขันธ์ธิน (Htukkant Thein) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1571 โดยกษัตริย์มินพาลอง ภายในมีภาพแกะสลักให้เห็นการแต่งกาย  
การถักมวยผมของผู้หญิงชาวยะไข่โบราณที่หาชมได้ยาก   ชมวิหารเลย์ยาตนะ (Laymyetnha Paya) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1430            
โดยกษัตริย์ มินชาวมอน เป็นวิหารทรงแปดเหล่ียม ภายในทึบตันแต่มีระเบียงคตซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบแกนเจดีย์ 8 
องค์ และตามผนังมีซุ้มส าหรับพระพุทธรูปขนาดเล็กอีก 28 องค์ ถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคแรกๆ ของมรัคอูที่แท้จริง 
ชมวัดโคตวงพญา (Kothaung Paya) หรือวัดพระ 90,000 สร้างขึ้นในปี ค.ศ.2096  โดยกษัตริย์มินไตกา โอรสของกษัตริย์มินบิน
พระองค์ต้องการสร้างวัดนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดา เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันส่ิงชั่วร้าย ภายในวิหารได้แกะสลักพระพุทธรูปถึง 
90,000  องค์  ชมวัดเขาชเวดวง (Shwedaung Hill) เนินเขาแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งซานปืนใหญ่ ในสมัยท าสงครามกับจักวรรดิอังกฤษ  
ปัจจุบันยังคงมีร่องรอยซากปืนใหญ่ปรากฏอยู่  และจากจุดนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพได้ในมุมกว้าง 

อาหารกลางวัน 

ชมพระราชวังเก่า มรัคอู (Mrauk U Royal Palace) ซึ่งปัจจุบันยังมีซากก าแพงเมืองให้เห็นบางส่วน ก าแพงเมืองมี 3 ชั้น รูปแบบ
พระราชวังดูผิวเผินคล้ายกับวัดมหามุนีพญา ส่วนตรงกลางของพระราช  ฐานชั้นใน มีหลุมที่ขุดเจาะไว้ใช้เป็นอุโมงค์เพื่อหลบภัย   
ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeology”s  Museum) เป็นที่รวบรวมส่ิงของล้ าค่า เช่น พระพุทธรูป ปืนใหญ่ เหรียญเงินที่ใช้ใน
ยุคสมัยเวสาลี  

อาหารค่ า  

ที่พัก 
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 04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง       มรัคอู–หมู่บ้ำนชินคนสักหน้ำ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ล่องเรือไปตามแม่น ้า Lay  Mro นั่งล าละ 6 – 8 ท่าน (เรือมีหลังคา) สู่หมู่บ้านชิน  (ใชเ้วลาเดินทาง  2.5 ชั่วโมง )เป็นหมู่บา้น 
ชนกลุ่มน้อย ท่ีอาศัยอยูใ่นรัฐยะไข่ และรัฐชิน  ซึ่งชาวชินเป็นชนชาติหนึ่งในเมียนมาร์  ผู้หญิงชาวชนินิยมนุ่งโสร่ง มีผ้าคลุมไหล่ 
สีสดใส  และมีรอยสักบนใบหน้าซึ่งนับวันจะหาชมได้ยาก 

อาหารกลางวัน     

ชมคนสกัหน้า ซึง่สักเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น   ซึง่ปัจจุบันมีหลาย หมู่บ้านรวมกันแล้ว  ยงัมีชวีิตอยู่ประมาณ  20 คนเท่านั้น  และที ่
หมู่บ้านที่คณะเรา จะไปชมมีคนสักหน้าอยู่ประมาณ  8 – 9 คน เหตุผลที่สักหน้า มีอยู่ดว้ยกัน  3 ประการ  1.ท าให้ไม่สวย  เมื่อม ี
หนุ่มต่างหมู่บ้านมาจีบ  2.สักให้จ าหน้าไดว้่าเป็นคนบา้นเดยีวกัน   3.เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมา  ซึ่งปัจจุบันนี้ไดเ้ลิกสักหน้าไป 
หลายสิบปีแล้ว 
ล่องเรือกลับเมืองมรคัอ ู

อาหารค่ า  

ที่พัก     

 05.) วันที่ห้ำของกำรเดินทำง        มรัคอู – ชิตตเว – ย่ำงกุ้ง - กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางโดยรถปรับอากาศสู่เมืองชิตตเว  

อาหารกลางวัน 

เดินทางสู่สนามบิน 
14.05 น.   เดินทางโดย AIR KAMBOZA  เที่ยวบินที่  K7 423 

15.25 น.  ถึงสนามบินย่างกุ้ง  น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ   

อาหารค่ า 

19.50 น.  เดินทางโดยเที่ยวบินที่  TG 306  (1.25 ช.ม.)                            
21.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

หมายเหตุ      ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อตัรำคำ่บรกิำร    

@  ท่านละ          43,500.- บาท  
@  พักเดี่ยวเพิ่ม     3,700.- บาท   

อตัรำนี รวม  

1.  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  การบินไทย ( 2 เที่ยวบิน )     
     ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร  ยา่งกุ่ง – ชิตตเว – ย่างกุง้  สายการบินในประเทศ  ( 2 เที่ยวบิน )   
2.  ที่พักตามรายการ  (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3.  บริการจัดเล้ียงอาหารทุกมื้อ 
4   ของว่าง และน้ าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 
5.  น าเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
6.  เรือเหมาล าล่องแม่น้ ากาลาดานสู่เมืองมรัคอู 
7.  ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ าหนกัไม่เกิน  20 กิโลกรัม 
      และถือขึ้นเครื่องได้ทา่นละ  1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
8.  ทุนประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท 
     -   ผู้เอาประกันภัยอายุ 75 ขึน้ไป ความคุม้ครอง 50 % ของผู้เอาประกัน 
9.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย  และมัคคุเทศก์จากชัยทัวรด์ูแลตลอดรายการ 

อตัรำนี ไมร่วม  

1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2.  ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศัพท์ ค่าซกัรีด และมินิบาร์         

ระเบยีบกำรส ำรองกำรเดนิทำง 

       ทางชัยทวัร์ขออนุญาตเรียนแจ้งสมาชิกเกีย่วกับระเบียบการส ารองการเดินทาง  ดังต่อไปนี้ 
1.  ส ารองที่นั่งล่วงหน้า  พร้อมยืน่หลักฐานการเดินทาง และเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 
2.  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง         

เอกสำรกำรเดนิทำง   

     หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า       
 

 
 
 
 

www.chaitour.co.th 
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Line ID: @chaitour  E-mail : outbound@chaitour.co.th  โทรสำร. 0 2211 0119 

จันทร์ – ศุกร์  เวลำ  09.00 น. – 17.30 น. 

 


