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            ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461
    

ยะไข ่ชิตตเว มรัคอ ูเวสาลี  

อดีตราชธานีอาณาจักรยะไข่ เมืองมรัคอู 

ล่องเรือชมความงดงามของขุนเขา และสายน้ำ   

เดนิทาง : เสารท์ี ่ 2 – พธุทีท่ี ่ 6 พฤษภาคม  2563 ( 5 วนั 4 คืน ) 

 

ไมห่รูหรา แตก่ารนัตคีวามสนกุและนา่ทึ่ง 

มรัคอู  เมืองเจดีย์เก่าแก่งดงามไม่แพ้เมืองพุกาม 

เวสาลี  ที่ประดิษฐานพระมหามุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์ 

ชิตตเว  เมืองชายทะเลท่ีสวยท่ีสุดของอ่าวเบงกอล 

หมู่บ้านชิน คนสกัหนา้ น่ามหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่า  

 
 
 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
บริษทั ชัยทัวร์ จำกัด 
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 01.) วันแรกของการเดินทาง                      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–ชิตตเว              

05.45 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทย ( Row  D )  ประตู  2  เจ้าหน้าที่ชัยทวัร์คอยต้อนรับ พร้อม
อ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 

07.55 น. เดินทางโดยเทีย่วบิน WE:TG 2303 (1ชม.25 นาท)ี 

08.50 น. ถึงสนามบินมงิกาลาดอนย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาท)ี  

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

13.00 น.   เดินทางโดยเที่ยวบิน YH 511 (1 ชม.20 นาที) 

14.20 น. ถึงสนามบินชิตตเว เมืองชิตตเว (Sittwe) หรือชิตตุ่ย  หรือ อคัยบั (Akyab) เมืองหลวงรัฐยะไข่ (Rakhine State) หรือที่
รู้จกักันอีกชื่อหนึ่งว่า “อาระกัน” (Arakan) มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน 2 ใน 3 เป็นชาวอาระกันที่นบัถือพุทธซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ภาษาและวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ที่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวมสุลิมโรฮิงยา และประชากรที่อพยพมาจากบงัคลาเทศ   
น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งรัฐยะไข่  (Rakhine State Culture Museum) จดัแสดง
เก่ียวกับศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีของชาวยะไข่  ที่น่าสนใจด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์มีรูปปัน้ของสตัว์เทพในต านานของชาวยะไข่ 
ที่มีชื่อว่า “ปาละ”  ชมวิวเมืองที่ Sittwe View Point  จดุชมวิวเมืองที่มีชื่อเสียงที่สดุแห่งหน่ึง โดยจดุนีท้่านสามารถชมทศันียภาพ 
ที่สวยงามของอ่าวเบงกอล และปากแม่น า้กาลาดาน   

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พกั   ROYAL  SITTWE  RESORT หรือเทียบเท่า    

 

 

 

 

 

 02.) วันที่สองของการเดินทาง                        ชิตตเว–นั่งเรือสู่มรัคอู  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านนัง่เรือสู่เมืองมรัคอู ชมทศันียภาพสองฟากฝ่ังแม่น า้กาลาดาน (กฤษปาณดี) สายน า้ไหลเอื่อยๆ ฝงูนกนางนวลบินร่อนโฉบ
ไปมาเหนือดาดฟ้าเรือ  เรือแล่นผ่านหมู่บ้านชาวประมง  ที่ยงัคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตามริมฝ่ัง มีฉากแนวเทือเขายาวขนานไปกับ
ล าน า้ (ใช้เวลาล่องเรือ 4 – 5 ชัว่โมง) 

อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

น าชมวัดสทิธิ์ตวงพญา (Shitetaung Paya) หมายถงึวิหาร 80,000 พระพทุธรูป ซึง่อาจเรียกตามจ านวนพระสตูร 84,000 พระ
ขนัธ์ หรืออาจเป็นเพราะวดันีม้ีพระพทุธรูปและภาพแกะสลกัประดบัอยู่มากมาย วดันีส้ร้างขึน้โดยกษัตริย์พระเจ้ามินบิน (King 
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Minbin) ในปี ค.ศ. 1535 สร้างบนเนินเป็นวดัทีม่ีระเบยีงคดคล้ายอโุมงค์ ยาวด้านละเกือบ 100 เมตร ประดบัด้วยรูปจิตรกรรมนนู
สงูเก่ียวกบัพทุธชาดก พร้อมหลมุตะเกียงจ านวนถึง 1,104 หลมุ 
น าชมเจดีย์วัดอันดอว์ ธิน (Andaw Thein Paya) สร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.1521 เพื่อบรรจุพระทันตธาตุ (ฟันกราม)จากอาณาลังกา 
ต่อมาได้มีการบูรณะเจดีย์ขึน้ไหม่เป็นเจดีย์ทรงแปดเหล่ียมจนถึงปัจจุบนั  แต่พระทนัธาตุได้น าไปประดิษฐานที่วดัปัญธุละ และ
ภายในพระอโุบถสมีพระพทุธรูปประดิษฐานเรียงรายอยู่ถึง 175 องค์ 
น าชมเจดีย์ รัตนะบุญ (Ratanabon Paya) หรือ เจดีย์ญาณตนะพร (Yadanaporn) สร้างขึน้ในปีค.ศ.1612 โดยราชินี ชินหะเว 
(Queen Shin Htway) มีเจดีย์องค์เล็ก ๆ ล้อมรอบอยู่ถึง 24 องค์ และชมพระอาทิตย์อสัดงที่งดงาม 

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พกั   SHWE THAZIN HOTEL หรือเทียบเท่า (พกั 3  คืน)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03.) วันที่สามของการเดินทาง       มรัคอู–หมู่บ้านชินคนสักหน้า 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ล่องเรือไปตามแม่น า้ Lay  Mro นัง่ล าละ 6 – 8 ท่าน (เรือมีหลงัคา) สู่หมู่บ้านชนิ  (ใช้เวลาเดินทาง  2.5 ชัว่โมง )เป็นหมู่บ้าน 
ชนกลุ่มน้อย ท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐยะไข่ และรัฐชิน  ซึง่ชาวชินเป็นชนชาติหนึ่งในเมียนมาร์  ผู้หญิงชาวชนินิยมนุ่งโสร่ง มีผ้าคลมุไหล่ 
สีสดใส  และมีรอยสกับนใบหน้าซึง่นบัวนัจะหาชมได้ยาก 

อาหารกลางวนัทีภ่ตัคาร 

ชมคนสกัหน้า ซึง่สกัเฉพาะผู้หญิงเท่านัน้   ซึง่ปัจจบุนัมีหลาย หมู่บ้านรวมกนัแล้ว  ยงัมีชวีิตอยู่ประมาณ  20 คนเท่านัน้  และที ่
หมู่บ้านท่ีคณะเรา จะไปชมมีคนสกัหน้าอยู่ประมาณ  8 – 9 คน เหตผุลที่สกัหน้า มีอยู่ด้วยกนั  3 ประการ  1.ท าให้ไม่สวย  เมื่อมี 
หนุ่มต่างหมู่บ้านมาจีบ  2.สกัให้จ าหน้าได้ว่าเป็นคนบ้านเดยีวกนั   3.เป็นประเพณีที่สืบทอดกนัมา  ซึง่ปัจจบุนันีไ้ด้เลิกสกัหน้าไป 
หลายสิบปีแล้ว 
ล่องเรือกลบัเมืองมรัคอ ู
 

อาหารค า่  
  

ที่พกั     
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 04.) วันที่สี่ของการเดินทาง                   มรัคอู-เวสาลี -มรัคอู 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านสู่เมืองเวสาลี (Vesali) หรือ เวธาลี ห่างจากเมืองมรัคอูไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นราชธานีเก่าตัง้แต่ต้น
ศตวรรษที่ 4  น าชมวัดมหามุนี พญา (Mahamumi Paya) เป็นวดัที่ส าคญัมากที่สดุวดัหนึ่ง สร้างอยู่บนเนินเขาซึง่เคยประดิษฐาน
พระมหามนุี (ปัจจุบนัได้อญัเชิญไปอยู่ที่เมืองมณัฑะเลย์ ตัง้แต่ปี ค.ศ.1784) ปัจจุบันชาวยะไข่ เชื่อว่าจิตวิญญาณอนัแท้จริงของ
องค์มหามนุีได้สิงสถิตอยู่ที่ “องค์มหามนุีองค์ที่หล่อขึน้ใหม่แทน” 

อาหารกลางวนัท่ีร้าน 

ชมวดัโคตวงพญา (Kothaung Paya) หรือวดัพระ 90,000 สร้างขึน้ในปี ค.ศ.2096  โดยกษัตริย์มินไตกา โอรสของกษัตริย์มินบิน
พระองค์ต้องการสร้างวัดนีใ้ห้ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดา เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันส่ิงชั่วร้าย ภายในวิหารได้แกะสลักพระพุทธรูปถึง 
90,000  องค์   
ชมวัดทุกขันธ์ธิน (Htukkant Thein) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1571 โดยกษัตริย์มินพาลอง ภายในมีภาพแกะสลกัให้เห็นการแต่งกาย  
การถักมวยผมของผู้หญิงชาวยะไข่โบราณที่หาชมได้ยาก   ชมวิหารเลย์ยาตนะ (Laymyetnha Paya) สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1430            
โดยกษัตริย์ มินชาวมอน เป็นวิหารทรงแปดเหล่ียม ภายในทึบตนัแต่มีระเบียงคตซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบแกนเจดีย์ 8 
องค์ และตามผนงัมีซุ้มส าหรับพระพทุธรูปขนาดเล็กอีก 28 องค์ ถือเป็นส่ิงก่อสร้างยคุแรกๆ ของมรัคอทูี่แท้จริง 
ชมพระราชวังเก่า มรัคอ ู(Mrauk U Royal Palace) ซึ่งปัจจบุนัยงัมีซากก าแพงเมืองให้เห็นบางส่วน ก าแพงเมืองมี 3 ชัน้ รูปแบบ
พระราชวงัดผิูวเผินคล้ายกบัวดัมหามนุีพญา ส่วนตรงกลางของพระราช  ฐานชัน้ใน มีหลมุที่ขดุเจาะไว้ใช้เป็นอโุมงค์เพื่อหลบภยั   
ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeology”s  Museum) เป็นที่รวบรวมส่ิงของล า้ค่า เช่น พระพุทธรูป ปืนใหญ่ เหรียญเงินที่ใช้ใน
ยคุสมยัเวสาลี  
ชมวดัเขาชเวดวง (Shwedaung Hill) เนินเขาแห่งนีเ้คยเป็นท่ีตัง้ฐานปืนใหญ่ ในสมยัท าสงครามกบัจกัวรรดิองักฤษ  ปัจจบุนัยงัคง
มีร่องรอยซากปืนใหญ่ปรากฏอยู่  และจากจดุนีท้่านสามารถชมทศันียภาพได้ในมมุกว้าง 

อาหารค า่ที่ร้าน  

ที่พกั 

 

 

 

 

 05.) วันที่ห้าของการเดินทาง       มรัคอู – ชิตตเว – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางโดยรถปรับอากาศสู่เมืองชิตตเว  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู่สนามบิน 
14.40 น.   เดินทางโดยเที่ยวบิน YH 511 (1 ชม. 20 นาที) 
16.00 น.  ถึงสนามบินย่างกุ้ง น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศ   
 



- 5 - 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 
 

19.45 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 306 (1.25 ช.ม.)                            
21.40 น. ถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

หมายเหต ุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร  ( ไม่รวมตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ) 

ท่านละ (จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน)  35,400.-บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 
 

   4,500.-บาท 
 

 

 

หมายเหต ุ   อตัรานี้ไม่รวมตัว๋เครือ่งบินโดยสายการบินไทย (TG) 

            2  MAY  20  BKKRGN  WE:TG 2303    07.55 – 08.50               

               6  MAY  20  RGNBKK          TG 306      19.45 - 21.4O    

               -ค่าตั๋วเครื่องบนิชั้นทศันาจรเริ่มต้นที่ 7,850.- บาท ถึง 10.800.- บาท 
 
 

อตัรานีร้วม  

1.  ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ยา่งกุ้ง–ชิตเว-ยา่งกุ้ง โดยสายการบินในประเทศ (2 เที่ยวบนิ)     
2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
3.  บริการจดัเลีย้งอาหารทกุมือ้ 
4   ของว่าง และน า้ดืม่ระหวา่งเดนิทาง 
5.  น าเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
6.  เรือเหมาล าล่องแม่น า้กาลาดานสู่เมืองมรัคอู 
7.  ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้น า้หนกัไม่เกนิ 20 กิโลกรัม 
      และถือขึน้เคร่ืองได้ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กิน 7 กโิลกรัม) 
8.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 1,000,000 บาท 
     -   ผู้ เอาประกนัภยัอายไุม่เกิน 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของวงเงินข้างต้น 
9.  มคัคเุทศก์ท้องถิ่นพดูภาษาไทย  และมคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลตลอดรายการ 

อตัรานีไ้มร่วม  

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร (แบบกรุ๊ป) กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ โดยการบินไทย ( 2 เทีย่วบิน) 
2.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %   
3.  ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ ค่าซกัรีด และมินิบาร์         
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ระเบยีบการสำรองการเดนิทาง 

       ทางชยัทวัร์ขออนญุาตเรียนแจ้งสมาชิกเก่ียวกบัระเบียบการส ารองการเดินทาง  ดงัต่อไปนี  ้
1.  ส ารองที่นัง่ล่วงหน้า  พร้อมยืน่หลกัฐานการเดินทาง และเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 
2.  กรณีทีไ่ม่สามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง         

 

เอกสารการเดนิทาง   

  ❑   หนงัสือเดินทาง (Passport) อายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า       
 

 

 
 
 
 
 

www.chaitour.co.th 
 

 

สำรองการเดินทาง  :  เหมยีว  /  ไปร์ท  :  โทร. 0 2212 8431 ต่อ 126 – 124 

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

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

 


