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

            ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461
    

ยะไข ่ชิตตเว มรัคอ ูเวสำลี  

อดีตรำชธำนีอำณำจักรยะไข่ เมืองมรัคอู 

ล่องเรือชมควำมงดงำมของขุนเขำ และสำยน  ำ   

เดินทำง : พูธที่ 23 – อำทิตยท์ี่ 27 กุมภำพนัธ์  2562 ( 5 วัน 4 คืน ) 

 

ไมห่รหูนำ แตก่ำรนัตคีวำมสนกุและน่ำทึ่ง 

มรคัอู  เมืองเจดีย์เกำ่แก่งดงำมไม่แพ้เมืองพุกำม 

เวสำลี  ที่ประดิษฐำนพระมหำมุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์ 

ชิตตเว  เมืองชำยทะเลที่สวยที่สุดของอ่ำวเบงกอล 

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

06.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์การบนิไทย   ( ROW  D )  ประต ู 2   
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 

08.00 น. เดินทางโดย เที่ยวบินที่  TG 303   (1.15  ชม.) 
08.45 น. ถึงสนามบินมงิกาลาดอนย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพมา่   (เวลาช้ากวา่ไทย 30 นาท)ี  
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร  

อาหารกลางวนั  

12.00 น.   เดินทางโดยสายการบิน  AIR KAMBOZA  เที่ยวบินที่  K7 422 

13.50 น. ถึง สนามบินชิตตเว  เมืองชิตตเว (Sittwe) หรือชิตตุย่  หรือ อคัยบั (Akyab) เมืองหลวงรัฐยะไข่ (Rakhine State) หรือ
ที่รู้จกักนัอีกช่ือหนึง่วา่ “อาระกนั” (Arakan) มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน 2 ใน 3 เป็นชาวอาระกนัที่นบัถือพุทธซึ่งเป็นกลุม่ที่มี
ภาษาและวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ที่เหลอืสว่นใหญ่ประกอบด้วยชาวมสุลมิโรฮิงยา และประชากรที่อพยพมาจากบงัคลาเทศ   
น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งรัฐยะไข่  (Rakhine State Culture Museum) จดัแสดง
เก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีของชาวยะไข ่ ที่นา่สนใจด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์มีรูปปัน้ของสตัว์เทพในต านานของชาวยะไข่ 
ที่มีช่ือวา่ “ปาละ”  ชมวิวเมืองที่ Sittwe View Point  จดุชมวิวเมืองที่มีช่ือเสยีงที่สดุแหง่หนึง่ โดยจดุนีท้า่นสามารถชมทศันียภาพที่
สวยงามของอา่วเบงกอล และปากแมน่ า้กาลาดาน   

อาหารค า่ 

ที่พกั   ROYAL  SITTWE  RESORT  หรือเทียบเทา่    
 

 

 

 

 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง                       ชิตตเว–นั่งเรือสู่มรัคอู–เวสำลี 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นนัง่เรือสูเ่มืองมรัคอู ชมทศันียภาพสองฟากฝ่ังแมน่ า้กาลาดาน (กฤษปาณดี) สายน า้ไหลเอื่อยๆ ฝงูนกนางนวลบินร่อนโฉบ
ไปมาเหนือดาดฟ้าเรือ  เรือแลน่ผา่นหมูบ้่านชาวประมง  ที่ยงัคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตามริมฝ่ัง มีฉากแนวเทือเขายาวขนานไปกบั
ล าน า้ (ใช้เวลาลอ่งเรือ 4 – 5 ชัว่โมง) 

อาหารกลางวนั    

ที่พกั   SHWE  THAZIN  HOTEL  หรือเทียบเทา่ (พกั 3  คืน)   

น าท่านสู่เมืองเวสาลี (Vesali) หรือ เวธาลี ห่างจากเมืองมรัคอูไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นราชธานีเก่าตัง้แต่ต้น
ศตวรรษที่ 4 นมสัการ พระสุตวงพญา พระพทุธรูปโบราณองค์ส าคญั สงู 5 เมตร ซึง่แกะสลกัจากหินก้อนเดียว เมื่อปีค.ศ.327 
ชมวัดมหามุนี พญา (Mahamumi Paya) เป็นวดัที่ส าคญัมากที่สดุวดัหนึ่ง สร้างอยู่บนเนินเขาซึ่งเคยประดิษฐานพระมหามุนี 
(ปัจจบุนัได้อญัเชิญไปอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลย์ ตัง้แตปี่ ค.ศ.1784) ปัจจบุนัชาวยะไข ่เช่ือวา่จิตวิญญาณอนัแท้จริงขององค์มหามนุีได้ 
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สงิสถิตอยูท่ี่ “องค์มหามนุีองค์ทีห่ลอ่ขึน้ใหมแ่ทน” 
ชมวัดสิทธ์ิตวงพญา (Shitetaung Paya) หมายถึงวิหาร 80,000 พระพทุธรูป ซึ่งอาจเรียกตามจ านวนพระสตูร 84,000 พระขนัธ์ 
หรืออาจเป็นเพราะวดันีม้ีพระพทุธรูปและภาพแกะสลกัประดบัอยูม่ากมาย วดันีส้ร้างขึน้โดยกษัตริย์พระเจ้ามินบิน (King Minbin) 
ในปี ค.ศ. 1535 สร้างบนเนินเป็นวดัที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ ยาวด้านละเกือบ 100 เมตร ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูง
เก่ียวกบัพทุธชาดก พร้อมหลมุตะเกียงจ านวนถึง 1,104 หลมุ 

อาหารค า่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง                      มรัคอู–วัดโคตวงพญำ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชมวัดทุกขันธ์ธิน (Htukkant Thein) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1571 โดยกษัตริย์มินพาลอง ภายในมีภาพแกะสลกัให้เห็นการแต่งกาย  
การถักมวยผมของผู้หญิงชาวยะไข่โบราณที่หาชมได้ยาก   ชมวิหารเลย์ยาตนะ (Laymyetnha Paya) สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1430            
โดยกษัตริย์ มินชาวมอน เป็นวิหารทรงแปดเหลี่ยม ภายในทึบตนัแต่มีระเบียงคตซึ่งประดิษฐานพระพทุธรูปโดยรอบแกนเจดีย์ 8 
องค์ และตามผนงัมีซุ้มส าหรับพระพทุธรูปขนาดเลก็อีก 28 องค์ ถือเป็นสิง่ก่อสร้างยคุแรกๆ ของมรัคอทูี่แท้จริง 
ชมวัดโคตวงพญา (Kothaung Paya) หรือวดัพระ 90,000 สร้างขึน้ในปี ค.ศ.2096  โดยกษัตริย์มินไตกา โอรสของกษัตริย์มินบิน
พระองค์ต้องการสร้างวัดนีใ้ห้ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดา เพราะเช่ือว่าช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย ภายในวิหารได้แกะสลกัพระพุทธรูปถึง 
90,000  องค์  ชมวดัเขาชเวดวง (Shwedaung Hill) เนินเขาแหง่นีเ้คยเป็นท่ีตัง้ซานปืนใหญ่ ในสมยัท าสงครามกบัจกัวรรดิองักฤษ  
ปัจจบุนัยงัคงมีร่องรอยซากปืนใหญ่ปรากฏอยู ่ และจากจดุนีท้า่นสามารถชมทศันียภาพได้ในมมุกว้าง 

อาหารกลางวนั 

ชมพระราชวังเก่า มรัคอ ู(Mrauk U Royal Palace) ซึง่ปัจจบุนัยงัมีซากก าแพงเมืองให้เห็นบางสว่น ก าแพงเมืองมี 3 ชัน้ รูปแบบ
พระราชวงัดผิูวเผินคล้ายกบัวดัมหามนุีพญา สว่นตรงกลางของพระราช  ฐานชัน้ใน มีหลมุที่ขดุเจาะไว้ใช้เป็นอโุมงค์เพื่อหลบภยั   
ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeology”s  Museum) เป็นที่รวบรวมสิ่งของล า้ค่า เช่น พระพทุธรูป ปืนใหญ่ เหรียญเงินที่ใช้ใน
ยคุสมยัเวสาล ี 

อาหารค า่  

ทีพ่กั 
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 04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง       มรัคอู–หมู่บ้ำนชินคนสักหน้ำ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ล่องเรือไปตามแม่น า้ Lay  Mro นัง่ล าละ 6 – 8 ทา่น (เรือมีหลงัคา) สูห่มู่บ้านชิน  (ใช้เวลาเดินทาง  2.5 ชัว่โมง )เป็นหมูบ้่าน 
ชนกลุม่น้อย ท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐยะไข ่และรัฐชิน  ซึง่ชาวชินเป็นชนชาติหนึง่ในเมียนมาร์  ผู้หญิงชาวชินนิยมนุง่โสร่ง มีผ้าคลมุไหล่ 
สสีดใส  และมีรอยสกับนใบหน้าซึง่นบัวนัจะหาชมได้ยาก 

อาหารกลางวนั     

ชมคนสกัหน้า ซึง่สกัเฉพาะผู้หญิงเทา่นัน้   ซึง่ปัจจบุนัมีหลาย หมูบ้่านรวมกนัแล้ว  ยงัมีชีวิตอยูป่ระมาณ  20 คนเทา่นัน้  และที ่
หมูบ้่านท่ีคณะเรา จะไปชมมีคนสกัหน้าอยูป่ระมาณ  8 – 9 คน เหตผุลที่สกัหน้า มีอยูด้่วยกนั  3 ประการ  1.ท าให้ไมส่วย  เมื่อมี 
หนุม่ตา่งหมูบ้่านมาจีบ  2.สกัให้จ าหน้าได้วา่เป็นคนบ้านเดยีวกนั   3.เป็นประเพณีที่สบืทอดกนัมา  ซึง่ปัจจบุนันีไ้ด้เลกิสกัหน้าไป 
หลายสบิปีแล้ว 
ลอ่งเรือกลบัเมืองมรัคอ ู

อาหารค า่  

ที่พกั     

 05.) วันที่ห้ำของกำรเดินทำง       มรัคอู – ชิตตเว – ย่ำงกุ้ง - กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางโดยรถปรับอากาศสูเ่มืองชิตตเว  

อาหารกลางวนั 

เดินทางสูส่นามบิน 
14.05 น.   เดินทางโดย AIR KAMBOZA  เที่ยวบินที่  K7 423 

15.25 น.  ถึงสนามบินยา่งกุ้ง  น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ   

อาหารค า่ 

19.50 น.  เดินทางโดยเที่ยวบินที่  TG 306  (1.25 ช.ม.)                            
21.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อตัรำคำ่บรกิำร    

@  ทา่นละ          47,500.- บาท   
@  พกัเดี่ยวเพิ่ม     5,500.- บาท   

อตัรำนี รวม  

1.  ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร  กรุงเทพฯ-ยา่งกุ้ง – กรุงเทพฯ  โดยการบินไทย ( 2 เที่ยวบิน )     
     ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร  ยา่งกุ่ง – ชิตตเว – ยา่งกุ้ง โดยสายการบินในประเทศ  ( 2 เที่ยวบิน )   
2.  ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3.  บริการจดัเลีย้งอาหารทกุมือ้ ตามรายการ 
4   ของวา่ง และน า้ดืม่ระหวา่งเดนิทาง 
5.  น าเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
6.  เรือเหมาล าลอ่งแมน่ า้กาลาดานสูเ่มืองมรัคอ ู
7.  คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัไมเ่กิน  20 กิโลกรัม 
      และถือขึน้เคร่ืองได้ทา่นละ  1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 
8.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท 
     -   ผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ75 ขึน้ไป ความคุ้มครอง 50 % ของผู้ เอาประกนั 
9.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย  และมคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลตลอดรายการ 

อตัรำนี ไมร่วม  

1.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด และมินิบาร์         

ระเบยีบกำรส ำรองกำรเดนิทำง 

       ทางชยัทวัร์ขออนญุาตเรียนแจ้งสมาชิกเก่ียวกบัระเบียบการส ารองการเดินทาง  ดงัตอ่ไปนี  ้
1.  ส ารองที่นัง่ลว่งหน้า  พร้อมยืน่หลกัฐานการเดินทาง และเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 
2.  กรณีทีไ่มส่ามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง         

เอกสำรกำรเดนิทำง   

     หนงัสอืเดินทาง (Passport) อายใุช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า       
 

 
 
 
 

www.chaitour.co.th 
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