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บริษัท ชยัทัวร จาํกัด

            ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461
    

พุกาม อินเล มัณฑะเลย    
มหาเจดยีชเวซิกอง  ลองทะเลสาบอนิเล        
วัดพระบวัเข็ม หมูบานทอผาใยบัว   
เดนิทาง : เสารที ่28 ธันวาคม 2562 – พฤหัสบดีที ่ 2 มกราคม  2563  ( 6 วนั 5 คนื ) 

 
 พุกาม ดินแดนแหงทะเลเจดียกวา 2,000 องค เมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานนับพันป 
 เจดียสัพพัญ�ู เปนเจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม 
 นั่งรถมาชมทุงเจดียแหงเมืองพุกาม 
 ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบแหงนี้อยูทามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน จนถูกเรียกวามัลดีฟแหงพมา 
 ไร นา สวนลอยน้ํา Hydoponics ภูมิปญญาชาวอินทา กวา100ป  
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 01.) เสารที่ 28 ธันวาคม 2562      กรุงเทพฯ–ยางกุง–พุกาม      
 

06.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู เคาน์เตอร์ BANGKOK  AIRWAYS (Row F)  เจ้าหน้าท่ีชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับ 
08.45 น. เดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  PG 701  (เวลาช้ากวา่ไทย 30 นาที) (1.25 ชม) 
09.40 น. ถงึ สนามบนิย่างกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร    
นําทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร     

15.30 น. เดินทางโดยสายการบนิ YANGON AIRWAYS เท่ียวบินท่ี YH 701 (1 ชม. 20 นาที) 
16.50 น. ถงึ สนามบนิยองอู เมืองพุกาม (Bagan) ซึง่เป็นเมืองเก่าและสําคญัในภมิูภาคเอเชีย ในสมยัก่อนมีวดัวาอารามและ
เจดีย์ไม่น้อยกว่า 13,000 แห่ง จนได้รับฉายาว่า ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ ซึ่งในปัจจุบนัเหลือเจดีย์ไม่น้อยกว่า5,000 แห่ง                
เป็นเมืองริมแมนํ่า้อิระวดี แม้จะอยูใ่นท่ีแห้งแล้งแตเ่ป็นเมืองสําคญัทางพทุธศาสนา มีศิลปกรรมการก่อสร้างท่ีน่าศกึษา 
นําทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ   

อาหารค่ําภตัตาคาร  

ท่ีพกั    HERITAGE BAGAN HOTEL  หรือเทียบเทา่  (พกั  2 คืน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 02.) อาทิตยที่ 29 ธันวาคม 2562        พุกาม – มหาเจดียชเวซิกอง     
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดินทางไปชม ตลาดยองอู  (Nyung–U) เป็นตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม มีสินค้ามากมายหลายชนิด ทัง้เคร่ืองอุปโภค บริโภค            
ข้าว ปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผ้า และของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ  
ชม มหาเจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Pagoda) เป็นเจดีย์แห่งชัยชนะท่ีพม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ                    
วีรกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจกัรพกุามอนัย่ิงใหญ่ และเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิของพมา่  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

สกัการะ พระเจดีย์สัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple)  เจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุในเมืองพกุาม เป็นแมแ่บบของสถาปัตยกรรมพมา่  

นําชม อานันทมหาวิหาร (Ananda Temple) สถาปัตยกรรมชิน้เอกของมอญ เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในพกุาม สร้างขึน้ใน                      
ปี ค.ศ.1634 โดยพระเจ้าจนัสิทธากษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของพกุาม ผู้ทรงเล่ือมใสศรัทธาในพทุธศาสนาตลอด 28 ปีแห่งการ
ครองราชย์ ท่ีมุง่หวงัให้เป็นคูแ่ข่งความย่ิงใหญ่เทียบเทา่นครวดั  
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นําชม เจดีย์ธรรมยางจี (Thammayangyi Pagoda) เป็นเจดีย์ท่ีใหญ่และแข็งแรงท่ีสดุ สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้านราธุ (Nrathu)           
ในปี ค.ศ.1164 ว่ากนัว่าขณะพระองค์เสด็จตรวจงาน  หากพบว่าระหว่างอิฐก้อนใดสามารถสอดเข็มเข้าไปได้จะสัง่ตดัมือช่างผู้นัน้ 
ช่างทกุคนจงึลงมือสร้างอยา่งสดุกําลงั ทําให้เจดีย์ธรรมยางจีเป็นเจดีย์ท่ีแข็งแรงท่ีสดุในบรรดาเจดีย์ทัง้หลาย  
นําทา่น น่ังรถม้าชมทุ่งเจดีย์แห่งเมืองพุกาม  ซึง่ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัการชมเจดีย์ตา่งๆ  ( 30 นาที ) 

อาหารค่ําท่ีภตัตาคาร   

ท่ีพกั 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 03.) จันทรที่ 30 ธันวาคม 2562              พุกาม–อินเล        
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดินทางสูส่นามบิน 
09.05 น. เดินทางโดย สายการบนิ YANGON AIRWAYS เท่ียวบินท่ี YH 104 (40 นาที) 
09.45 น. ถึง สนามบนิเฮโฮ (Heho) เมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน (Shan State) นําท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสูท่ะเลสาบ
อินเล (Inle Lake) ( 32 กม. 1ชม.) เกิดจากลําธารหลายสายไหลมาจากเทือกเขาท่ีทอดขนานไปทัง้ทิศตะวนัตกและตะวนัออก                
และรอบๆ ทะเลสาบมีชมุชนชาวอินทาอยูม่ากกวา่ 200 แหง่ ระหวา่งทางแวะชม วัดชเวยานพี (Shwe Yan Phe) ซึง่แปลวา่ 
สมปรารถนาสร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่  มีอายรุาว 115 ปี  ปัจจบุนัวดัแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีศกึษาธรรมของสามเณร 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร         

นําทา่นนัง่เรือลอ่งทะเลสาบอินเล   สูท่ี่พกั   SOFITEL INLE LAKE MYAT MIN  หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน) 
ชมบรรยากาศแสนโรแมนติก รีสอร์ททา่มกลางภเูขาล้อมรอบ  ยามพระอาทิตย์ขึน้ และตก ช่างงดงามยิ่ง 

อาหารค่ําท่ีรีสอร์ท 
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 04.) อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562                   เที่ยวทะเลสาบอินเล 
อาหารเช้าท่ีรีสอร์ท 

นําท่านนัง่เรือไป ชม วัดงาเพจอง (Nga  Phe Chaung Monastery) เป็นวดัเก่าแก่แห่งหนึ่งในทะเลสาบอินเล ได้รับการประกาศ
ให้เป็นโบราณสถาน จดุเดน่คือวิหารหลงัเก่าสร้างขึน้ด้วยไม้สกัถงึ 654 ต้น เพ่ือประดิษฐานพระพทุธรูปสําคญั และยงัมีบลัลงัก์พระ
แกะสลกัปิดทองอายกุวา่ 1,000 ปี อนัเป็นสมบติัเก่าแก่ของรัฐฉาน  
ชม วัดพองดออู (Phaung Daw U) หรือ วดัพระบวัเข็ม “พระบวัเข็ม” เป็นพระรูปท่ีแกะขึน้จากก่ิงไม้พระศรีมหาโพธ์ิ ลงรักปิดทอง
เป็นรูปพระเถระนัง่ก้มหน้ามีใบบวัคลมุศีรษะ และมีเ   ข็มหมดุปักอยู่ตามตวัหลายแห่งนัง่ประดิษฐานอยู่บนดอกบวัหงาย ดอกบวั
คว่ํารองรับ เม่ือหงายใต้ฐานดจูะพบลายลกัษณ์ปัน้ทรงนนูต่ํารูปดอกบวัใบบวัและรูปปลา จงึเรียกวา่ พระบัวเขม็ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม สวนลอยนํา้ ขนาดใหญ่ (Floating Garden) ท่ีปลกูขึน้ในทะเลสาบอนิเล อาทิ พริก ผกักาด มะเขือเทศ ฯลฯ    
ชม หมู่บ้านทอผ้า ชมุชนชาวอินทาท่ีอาศยัอยูร่อบๆ ทะเลสาบในเขตรัฐฉาน มีอยู่มากกว่า 32 หมู่บ้าน โดยมีอาชีพทําเกษตรกรรม
และการประมง และมีอาชีพเสริมคือการทอผ้าจากใยบวั ด้วยการนําเอาวตัถดิุบจากธรรมชาติอย่าง ” ใยของก้านบัวหลวง ”               
มาขมวดเกลียวเป็นเส้นยาว ก่อนจะนํามาถกัทอเป็นผืนผ้าและเคร่ืองนุ่งหม่ท่ีมีทัง้ความสวยงามและได้ราคาดี 

อาหารค่ําท่ีรีสอร์ท  

ท่ีพกั...... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05.) พุธที่ 1 มกราคม 2563     ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ - มัณฑะเลย      
 

อาหารเช้าท่ีรีสอร์ท
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสูส่นามบินเฮโฮ  ( 52 กม. 1 ชม.  30 นาที 
08.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิ  AIR KBZ เท่ียวบินท่ี  K7 705 ( 1 ชม. 35  นาที) 
10.15 น. ถงึ สนามบนินานาชาตมัิณฑะเลย์ (Mandalay) นําทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 
เดินทางสู ่เมืองอมรปุระ (Amarapura) ชม สะพานอูเบง (U Bein Bridge) สะพานไม้สกัท่ียาวท่ีสดุในโลก ใช้ไม้สกัถึง 1,002 ต้น 
ยาว 1.2 กม. ซึง่ยงัคงสภาพดีเหมือนเม่ือ  200 ปีท่ีผา่นมา  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์และพพิิธภัณฑ์ ท่ีเก็บของมีค่าต่างๆ ของกษัตริย์ อาทิ เคร่ืองใช้ต่างๆ ชดุขนุนาง ลายพระหตัถ์
ของพระนางศภุยาลตั ตัง้อยู่ใจกลางเมือง แนวกําแพงจากเหนือจรดใต้ยาว 225 เมตร และจากตะวนัตกจรดตะวนัออกยาว 2,215 
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เมตร แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน  ภายในมีหอสงูบรรจพุระเขีย้วแก้ว   เดินทางสู ่วัดชเวนันดอว์  ชม ตาํหนัก
ไม้สักทอง แกะสลกัได้อยา่งงดงามย่ิงไมว่า่จะเป็นบานประต ูหน้าตา่ง ซึง่แต่เดิมตําหนกัแห่งนีเ้ป็นท่ีประทบัของพระเจ้ามินดง สร้างไว้
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2423 เดิมอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ หลังจากพระเจ้ามินดงสิน้พระชนม์ พระเจ้าสีป่อได้ถวายตําหนักนีใ้ห้แก่ทาง      
วดัชเวนนัดอว์  
นําชม วัดมหามัยมุนี สกัการะพระมหามยัมนีุ (Mahamuni Buddha Image) เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษัตริย์ปางมารวิชยั    หน้า
ตกักว้าง 2.5 เมตร สงู 4 ฟตุ 7 นิว้ หนกั 6.5 ตนั  เป็นสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสงูสดุ 1 ใน 5 ของพมา่  

อาหารค่ําท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั   MERCURE  MANDALAY HILL RESORT /  หรือเทียบเท่า   
 
 
 



เช้าตรู่  นําท่านเดินทางสูวั่ดมหามัยมุนี (Mahamuni Temple) สกัการะ พระมหามัยมุนี  และชมพิธีล้างพระพกัตร์ในช่วงเช้ามืดทกุ
วนัเป็นพิธีท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ ซึง่ปฏิบติัสืบทอดตอ่กนัมาช้านานไมเ่คยหยดุแม้แตว่นัเดียว   
 

 06.) พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563          มัณฑะเลย – กรุงเทพฯ   


เช้าตรู่  เดินทางสู ่วัดมหามัยมุนี (Mahamuni Temple) สกัการะ พระมหามัยมุนี  และชมพิธีล้างพระพกัตร์ในช่วงเช้ามืดทกุวนัเป็น
พิธีท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ ซึง่ปฏิบติัสืบทอดตอ่กนัมาช้านานไมเ่คยหยดุแม้แตว่นัเดียว  ได้เวลานําทา่นกลบัสูท่ี่พกั 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําชมวัดชเวอินบนิ  วดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีเอกชนสร้างขึน้เม่ือปีพ.ศ.2438 เป็นอาคารเก่าแก่ ดไูด้จากประตแูบบโบราณท่ีใช้วิธีเปิด
ยกขึน้ทัง้บานแล้วใช้ไม้คํา้ยนั  ภายในวดัมีภาพแกะสลกัไม้ท่ีเชิงเสาโดยรอบเป็นเร่ืองทศชาติชาดก  งานแกะสลกัไม้นีค้ล้ายๆ กบั
วดัชเวนนัดอว์  มีความสวยงามไมแ่พ้กนั   
นําชมวัดกุโสดอว์ (Kuthodaw  Pagoda) เป็นวดัท่ีพระเจ้ามินดง สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แหง่การสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 4 และ
พระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000  พระธรรมขนัธ์  ลงบนหินออ่น 729 แผน่  ถือเป็นพระไตรปิฎกเลม่ใหญ่ท่ีสดุในโลก  และถือ
เป็นครัง้แรกในประวติัศาสตร์ท่ีมีการบนัทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นํามาประดิษฐานในมณฑป  อยูร่อบเจดีย์มหาโลกมาร
ชิน สงู 30 เมตร ซึง่จําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวซิกองแหง่เมืองพกุาม 
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 

นําทา่นสักการะพระพุทธรูปหยกที่เจดีย์หยก ซึง่เจดีย์แหง่นีส้ร้างด้วยหยกทัง้องค์นบัเป็นเจดีย์หยกแห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีในโลก สร้าง
เสร็จในปี พ.ศ.2559  มีความสงู 75 ฟตุ 6 นิว้  เส้นรอบวงอยูท่ี่ 176 ฟตุ และสามารถทนตอ่แผน่ดินไหวขนาด 6.59 ริกเตอร์ 
เดินทางสูส่นามบิน 
19.10 น. เดินทางโดย สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS เท่ียวบินท่ี  PG 714 (1 ชม. 55 นาที)   
21.35 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ   
 

หมายเหตุ  กําหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตราคาบริการ     
ทา่นละ            59,900.- บาท    

พกัเด่ียวเพิ่ม     11,300.- บาท    

อัตรานี้รวม  
1.  ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร กรุงเทพฯ-ยา่งกุ้ง  / มณัฑะเลย์ -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  BANGKOK  AIRWAYS 
     และตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร  มณัฑะเลย์-พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย์ โดย สายการบินภายในประเทศ 
    ( รวม  5 เท่ียวบิน )  
2.  ท่ีพกัตามรายการ  5* (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3.  อาหารจดับริการทกุมือ้ตามรายการ 
4.   นํา้ด่ืม และของวา่งตลอดรายการ 
5.  นําเท่ียวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
6.  คา่ภาษีนํา้มนัเชือ้เพลงิ คา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้  (นํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม) 
7.  ทนุประกนัอบุติัเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท 
     -   ผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 75 ปีขึน้ไป  ความคุ้มครองลดลง  50 % 
 8.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย และผู้ นําทวัร์จากชยัทวัร์                               

อัตรานี้ไมรวม  
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด และมินิบาร์ 

ระเบยีบการสํารองการเดนิทาง 
       ทางชยัทวัร์ขออนญุาตเรียนแจ้งสมาชิกเก่ียวกบัระเบียบการสํารองการเดินทาง  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  สํารองท่ีนัง่ลว่งหน้า  พร้อมย่ืนหลกัฐานการเดินทาง และเงินมดัจําทา่นละ 10,000 บาท 
2.  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง         

เอกสารการเดนิทาง   
หนงัสือเดินทาง (Passport) อายใุช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า       

 

สํารองการเดินทาง  :  เหมียว    :  โทร. 0 2212 8431 ตอ 126     
                Line ID: @chaitour E-mail : outbound@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119   
   

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 www.chaitour.co.th 


