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ทวัรพ์มา่ 5 วนั 4 คืน (บินภายในประเทศ)  

มณัฑะเลย ์พกุาม กะลอว ์พินดายา ตองจี ทะเลสาบอินเล   

สมัผสัความอศัจรรยดิ์นแดนแห่งทะเลเจดีย ์ชมสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่ง

พม่า ณ เมืองกะลอว ์ชมวิถีชีวิตชาวอินทา สมัผสัมนตเ์สน่หต์องจี  

 

 

ชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา สัมผัสความอัศจรรย์ของทุ่งทะเลเจดีย์ส่ีพันองค์ ชมวิถีชีวิตของชาวอิน

ทาแห่งทะเลสาบอินเล ชมสวิตเซอร์แลนด์แห่งพม่า ณ เมืองกะลอว์ และท่องไปในดินแดนเมืองหลวงรัฐฉาน ณ 

ตองยี  
  

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

 

กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พกุาม 

  

08.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  Thai AirAsia เจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

11.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ Thai AirAsia เทีย่วบนิที ่FD244 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ราชธานีสดุทา้ยของพม่า  

 

บ่าย 

 

 

เย็น                

(มือ้ที ่1)  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพกุาม โดยรถปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

พุกาม (Bagan) เป็นเมอืงแห่งโบราณสถาน ดนิแดนแห่ง “ทุง่เจดยีส์ ีพ่นัองค”์  

 

เดนิทางถงึพุกาม ทา่นจะไดช้มสถปูเจดยี ์และวหิาร สว่นทีร่อดพน้จากภยัแผน่ดนิไหว และการกดัเซาะ 
ของแม่น ้าอริะวด ีน าทา่นชมพระอาทติยต์กลบัขอบฟ้า มองเห็นเจดยีน์อ้ยใหญ่ทีต่ัง้อยู่รายรอบ จน 

สถานทีแ่ห่งนี้ไดส้มญานามว่า “ ป่าทะเลเจดยี ์” 
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19.00 น. (มือ้ที ่2)  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชดิหุ่นกระบอก 

หลงัอาหารค า่เชญิทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พกั โรงแรม Royal Palace Bagan/Gracious Bagan Hotel/Shwe Yee Pwaint) 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

พกุาม –   กะลอว ์

  

06:00 น. (มือ้ที ่6)  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.55 น. 

09:45 น. 

 

 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิเฮโฮ โดยสายการบนิ ………… เทีย่วบนิที ่…………… 

เดนิทางถงึ สนามบเิฮโฮ (Heho) แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงกะลอว ์(Kalaw) โดยรถปรบัอากาศ  
เมอืงกะลอว ์ตัง้อยู่บนทีร่าบสงูบนขนุเขาทีส่งูใหญ่ของเทอืกเขาชานโยมา ทางใตข้องรัฐฉานห่างจาก

เมอืงตองยไีปทางทศิตะวนัตกประมาณ 70 ก.ม. สงูจากระดบัน ้าทะเล 1320 เมตร เป็นทีต่ัง้ของฐานทพั
อังกฤษ ในสมัยอาณานคิม ระหว่างทางทา่นจะสมัผัสไดถ้งึวถิชีวีติชาวกะลอว ์(ใชเ้วลาเดนิประมาณ

ทาง 1 ช ัว่โมง) เมอืงกะลอวไ์ดช้ือ่วา่เป็นสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งพม่าเพราะตัง้อยูบ่นเขาสงู อากาศหนาว

เย็นตลอดปี อุณหภมูเิฉลีย่ 20-25 องศา แตใ่นฤดหูนาว เดอืน พ.ย.–ก.พ. อุณหภมูอิยู่ประมาณ 5-10 

องศา ระหว่างทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทศันส์องฝ่ังบนยอดเขา เต็มไปดว้ยไร่ดอกกะหล า่ปล ีไรฟั่กแมว้ ไร่

ขา้วโหด ไร่งา (Japanese Jusmine) มดีอกสเีหลอืงบานสะพรั่งใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพสวยๆไวเ้ป็นที่
ระลกึ   

 
12.00 น. 

บ่าย 

 

 

เย็น 

 

ค า่ 

(มือ้ที ่7)  บรกิารอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  หลงัอาหารเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกะลอว ์

เดนิทางถงึ เมอืงกะลอว ์(Kalaw) หลงัจากนัน้น าทา่นเทีย่วชม Kalaw Shwe U Min Pagoda  ซึง่
เป็นเจดยีเ์ล็กๆ เรยีงรายกนัอยูบ่นเขา และสกัการะพระพุทธรปูจ านวนนับพนัองคบ์รเิวณภายในวัด ซึง่

เจาะลกึเขา้ไปภายในภเูขาหนิ มปีระวัตศิาสนม์านานตัง้แตส่มัยพระเจา้อลองพญา  
 
น าทา่นขึน้ยอดเขา ชมพระอาทติยอ์ศัดง ณ โรงแรมทีพ่กั Hill Top Villa ทา่นจะสามารถมองเห็นววิ

ทวิทศันเ์มอืงกะลอวไ์ดอ้ย่างชดัเจน   

 

(มือ้ที ่8)  บรกิารอาหารค า่ ณ  หอ้งอาหาร จากนัน้อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั ณ โรงแรมบนยอด 

เขา Hill Top Villa หรอืเทยีบเทา่ 
  

 
 

 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

กะลอว ์– ถ า้พนิดายา – ตองย ี– ทะเลสาบอนิเล – สมัผสัวถิชีวีติชาวอนิทา 

 

  

07:00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ (มือ้ที ่9)  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มสมัผสัความสด

ชืน่ของอากาศยามเชา้ ชมความงามของทะเลหมอก เทีย่วชมตลาดเชา้ Five days Market เมอืง

กะลอว ์ 

08.00 น. 

 

น าทา่นไปนมัสการพระพุทธรปูทีท่ าจากไมไ้ผ่สาน มอีายนัุบไดป้ระมาณ 500 ปี ซึง่เป็นทีเ่คารพบูชาจาก
ชาวกะลอว ์ซึง่เรยีกกนัว่า Nee Paya (Bamboo strip lacquer Buddha Image) ประดษิฐานอยู่ที่
วัด Pinmagon Monastery  หลงัจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ถ า้พนิดายา ระหว่างทางทา่นจะไดพ้บกบั

ทวิทศันอ์ันงดงาม และชนเผ่าตา่งๆของรัฐฉาน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นชาวปะโอ ซึง่มเีอกลกัษณ์ในการ
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10:30 น. 

 

แตง่ตวัดว้ยผา้สดี าและโพกศรีษะดว้ยผา้สสีนัสดใส เพราะเชือ่กนัว่าชาวปะโอมตีน้ก าเนดิเผา่พนัธุม์าจาก

พญานาค ผูส้ง่างาม 
 
เดนิทางถงึ ถ า้พนิดายา (Pindaya Caves)  เป็นถ ้าเกา่แกอ่ายุมากกวา่ 200 ลา้นปี ทกุๆ จดุของถ ้าม ี

พระพุทธรปูสทีอง ทีส่รา้งข ึน้มาหลากยุคหลากสมัยมากกว่า 8,000 องค ์เรยีงรายอยู่ทกุสว่นตามผนัง 

ถ ้า โดยพระพุทธรปูบางองคม์อีายุมากนับพันๆ ปี และบางองคอ์าจมอีายุไม่มากแค ่30-50 ปี 

เทา่นัน้  เหตผุลทีถ่ ้าพนิดายามพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่มากมายขนาดนีน่้าจะมาจากความเชือ่ทีว่่าหาก 

ใครไดส้รา้งพระหรอืเจดยีถ์วายเป็นพุทธบูชาแลว้ ก็จะไดบุ้ญ ไดก้ศุล มแีตค่วามโชคด ีภายในถ ้านอกจาก 

พระทีปิ่ดทองเป็นจ านวนมากแลว้ มพีระพทุธรปูสดี าอยู ่2 องค ์ทีไ่ม่ควรพลาดการกราบนมัสการบูชา  

น่ันก็คอื พระพุทธรปูสดี าทีเ่ชือ่กนัว่า มเีหงือ่ออกมาตลอดเวลาท าใหไ้ม่สามารถปิดทองได ้และ 

พระพุทธรปูทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีใ่ครไดก้ราบไหวข้อพรแลว้ กจ็ะประสบความส าเร็จในเรือ่งทีข่อ  

ถ า้พนิดายา   นอกจากจะมพีระพุทธรูปจ านวนมากแลว้  เมือ่เดนิทางถงึปากถ ้าจะมรีปูปั้นแมงมุมยักษ์ 

แบบนี้อยู่ตรงทางขึน้วัด ใกล ้ๆ กนัก็จะมรีูปปั้นเจา้ชายอยู่ดว้ย ซึง่เป็นทีม่าของเมอืงพนิดายา โดยต านาน 

กลา่วไวว้่า 

มนีางฟ้า 7 องค ์ลงมาเลน่น ้าทีส่ระน ้าใหญ ่  เพลดิเพลนิสนุกสนานจนพลบค า่เหาะกลบัสวรรคไ์ม่ทนั  

เลยพากนัมาหลบพักนอนในถ ้านี ้ รุ่งเชา้พอจะกลบัออกมาปรากฏวา่มแีมงมุมยกัษ์ตวัหนึง่มาขวางปากถ ้า 

เอาไว ้ พรอ้มจบันางฟ้ากบับรรดานางรับใชก้นิเป็นอาหาร  จนกระทัง่เหลอืนางฟ้าองคส์ดุทา้ยก าลงัจะถกู 

จับกนิ ปรากฎมเีจา้ชาย ขีม่า้ขาวมาชว่ยเอาไวไ้ดท้นั โดยการฆา่เจา้แมงมมุยักษ์ดว้ยธนู  หลงัจาก 

นัน้  เจา้ชายกบันางฟ้าก็เกดิหลงรักกนัและแตง่งานอยู่กนิกนัทีเ่มอืงนี้ มลีกูมหีลานสบืทอดกนัมาเป็น 

ชาวเมอืงพนิดายา ดงักลา่ว การเดนิทางขึน้มาเทีย่วหรอืกราบไหวพ้ระพุทธรูป สมัยกอ่นตอ้งเดนิข ึน้มา 

ตามบันไดจ านวนหลายรอ้ยขัน้ แตปั่จจุบนัมกีารสรา้งลฟิทจ์ากแรงศรัทธาของชาวเมอืงพนิดายา ท าให  ้

สะดวกสบายขึน้มาก ชาวเมอืงพนิดายากลา่ววา่ พนิดายาคอืเมอืงแห่งซากรุะ   ซึง่ดอกไมท้ีข่ายเพือ่ 

น าไปไหวพ้ระกจ็ะเป็นดอกซากรุะ แมก้ระทัง่บัตรคลอ้งกลอ้งก็เป็นรูปดอกซากรุะพรอ้มววิสวยๆ ของเมอืง 

 

12.00 น. 

13:00 น. 

 

 

 

(มือ้ที ่10)  บรกิารอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

หลงัอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางมุ่งหนา้ เมอืงตองย ีเมอืงหลวงแห่งรัฐฉาน ตัง้อยูบ่นยอดเขาตองย ีน า

ทา่นชม สวนไรอ่งุน่เอตายา (Aythaya Vineyard) เป็นสวนไร่องุน่ทีม่วีวิทวิทศันส์วยงาม ตัง้อยู่ที่
หมู่บา้นเอตายา ใกลเ้มอืงตองจ ีเหนือระดบัน ้าทะเล 1200 เมตร ไวนย์ีห่อ้ Aythaya เป็นไวนข์ ึน้ชือ่ของ
ประเทศพม่า มไีวนห์ลากหลายชนดิ ทัง้ไวนแ์ดงและไวนข์าว จากนัน้น าทา่นไปนมัสการ เจดยี ์สรุะมะณี 

( SURAMANEE PAGPDA) ซึง่เลยีนแบบมาจาก ANANDA TEMPLE จากเมอืงพุกาม แลว้น าทา่นไป
ชมพพิธิภณัฑช์าวฉาน ซึง่รวบรวมไวซ้ ึง่ ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาในอดตีของชาวรัฐฉาน ซึง่มกีาร

ปกครองโดยระบอบเจา้ฟ้าในหัวเมอืงตา่งๆ ซึง่ประกอบไปดว้ย ชาวฉาน ชาวปะโอ ชาวปะหลอ่ง ชาวดะนุ 
ชาวอนิตา ชาวไตเผา่ตา่งๆ ฯลฯ กอ่นทีจ่ะตกเป็นของพม่าในทีส่ดุ    
 

เดนิทางตอ่สู ่ทะเลสาบอนิเล  สูเ่มอืง ยอง ชเว หลงัจากเดนิทางถงึ เมอืงยอง ชเว (Nyuang 
Shwe) น าทา่น น ัง่สามลอ้ พม่า หรอื ภาษาพม่าเรยีกวา่ ไซกา้ (Saika) ชมเมอืงยอง ชเว ยามเย็น 

ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวพมา่ และชนกลุม่ตา่ง ๆ ของรัฐฉาน มากถงึ 35 ชนเผ่า ซึง่ในประเทศ
พม่ามมีากกว่า 135 เชือ้ชาต ิและเจดยีเ์กา่แกป่ระจ าเมอืงยอง ชเว  
 

น าคณะลงเรอืสู ่ทะเลสาบอนิเล (Inle Lake) ชมความงามของทะเลสาบอนิเล สมัผัสวถิชีวีติของชาว
อนิทา ผูม้ฉีายา ‘ลกูแหง่ทะเลสาบอนิเล’ ซึง่อาศยัอยูร่อบๆ ทะเลสาบอนิเลมานับรอ้ยปี ชาวอนิทาจะ
ลอ่งเรอืไปตามทะเลสาบโดยการพายเรอืดว้ยเทา้ซึง่เป็นความสามารถพเิศษเฉพะตวัของชาวอนิทาตอ้ง

ฝึกฝนสบืทอดกนัมาจากรุน่สูรุ่่น และชาวอนิทานัน้จะมภีาษาพูดคลา้ยกบัคนทีเ่มอืงทวายเป็นอย่างมาก
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

 
เย็น (มือ้ที ่11)  บรกิารอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหาร หลงัอาหารใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
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(พกั โรงแรม Sky Lake Inle Resort/Novotel Inle Resort Hotel)  

 
 

 
วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

 

ตลาด Five Days Market – วดัพองดอวอ์ ู– นมสัการพระบวัเข็ม – ชมหมูบ่า้น

ทอผา้ชาวอนิทา  

  

07:00 น. (มือ้ที ่12)  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มรบัอากาศสดชืน่ยามเชา้ 

08.00 น. 

 

หลงัอาหารน าทา่นไปชมตลาดเชา้ของชาวอนิทา ซึง่จะมอียู่หลายแห่งหมุนเวยีนกนัไป เรยีกวา่ FIVE 
DAYS MARKET จะเป็นศนูยร์วมของชนเผ่าตา่งๆ ขนของจากดอย ใสเ่กวยีนมาขายกนัในตลาดแห่งนี้ 
ซงึทา่นจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชนเผ่าตา่งๆอย่างใกลช้ดิ ทา่นจะไดผ้่านหมูบ่า้นชาวประมง,หมู่บา้น

ผลติเครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง, โรงงานตมีดีแบบโบราณโดยวธิเีผาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวธิกีารหาปลา
แบบชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้พายเรอืขาเดยีว  

 
12.00 น. 

บ่าย 

(มือ้ที ่13)  บรกิารอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร พรอ้มชมววิทวิทศันข์องทะเลสาบอนิเล     

น าทา่นไปยัง วดัพองดอวอ์ ู(Phaungdaw Oo Pagoda) เพือ่ชมและนมัสการ พระบวัเข็ม  
พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิท์ีแ่กะจากไมจ้ันทน ์อายุนับพันปี เดมิมขีนาดเพยีง 5 ซ.ม.แตด่ว้ยศรัทธาเลือ่มใส 
ของพุทธศาสนกิชนไดม้าปิดทองจนมขีนาดใหญ่กว่าเดมิถงึ 6 เทา่ จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืตอ่ไป ชม  

หมูบ่า้นทอผา้อนิปอขอม ซ ึง่เป็นหมู่บา้นทีน่ าเสน้ใยบัวมาทอเป็นเสือ้ผา้, ผา้พันคอ ฯลฯ เป็นลวดลาย 
ตา่ง ๆ ทีส่วยงามยิง่ น่าซือ้เป็นของทีร่ะลกึ  หลงัจากนัน้เดนิทางไปชม แมวลอดหว่ง ซึง่ไดร้ับการฝึกมา 

อย่างดจีากพระวัดนี้เพือ่โชวใ์หนั้กทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ ที ่วดั Nga-Phe-Kyanng Monastery ซึง่ 
เป็นส านักสงฆท์ีร่วบรวมพระพุทธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวัดทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็น 
โบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจา้มนิดง ไดเ้วลาสมควร 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
 

เย็น (มือ้ที ่14)  บรกิารอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหาร หลงัอาหารน าทา่นเขา้พักทีโ่รงแรมและพักผ่อนตาม 

อัธยาศยั (พกั โรงแรม ……………หรอืระดบัเดยีวกนั)  

 
 

 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

 

ทะเลสาบอนิเล – สนามบนิเฮโฮ – มณัฑะเลย ์– สนามบนิมณัฑะเลย ์– กรงุเทพฯ 

 

  

06:30 น. (มือ้ที ่15)  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   

08.00 น. 

10:10 น. 

 

10:45 น. 

 

หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฮโฮ  
 

เหนิฟ้าสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิ........เทีย่วบนิที.่........ 
 

เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์น าทา่นเชค้อนิทีอ่าคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
  

12:55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Thai AirAsia เทีย่วบนิที ่FD245 
 

15:10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



                                                                 

 

- 5 - 

 

 

 

 
 

                                    
 

 
 
 

 
**หมายเหต*ุ*  
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม  

โดยอยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ  
โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 


