
ออกคน้หารฐัคะฉ่ิน สดุปลายทางท่ีมิตจีนาและปตูาโอ 

ดินแดนหิมะแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 5D4N                
 

 

โปรแกรมทวัรร์ฐัคะฉิน่ มติจนีา  
ปตูาโอ 5 วนั 4 คนื  

 

รฐัคะฉ่ิน...ดินแดนหิมะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

คะฉ่ินเป็นรัฐท่ีตัง้อยูท่างตอนเหนือสดุของประเทศเมียนมาโดยมีอาณาเขตติดกบัทิเบต จีน 

อินเดีย จดุสงูสดุของรัฐคะฉ่ินคือยอดเขาขา่กาโบราซ่ี (Hkakabo Razi Mountain) มีความสงู 

5,881 เมตร เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และเป็นสว่นปลายของ

เทือกเขาหิมาลัย บนยอดเขามีหิมะปกคลมุตลอดทั้งปี มีธารน า้แข็ง มีปุยหิมะนุม่ๆ และ

อากาศเย็นๆ นอกจากนัน้คะฉ่ินยงัเป็นตน้ก าเนิดแมน่ า้อิรวดี สายเลือดใหญ่ของประเทศ

เมียนมาอีกดว้ย 

ออกคน้หารฐัคะฉ่ิน สดุปลายทางท่ีมิตจีนาและปตูาโอ ดินแดนหิมะแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้5 วนั 4 คืน 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

                                                                                                                          

วนัแรก: กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ยา่งกุง้ – มติจนีา              (B/L/D) 

 
05.00 น.   พร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 แถวที่ 1 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่ 
                 คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
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07.15 น.     ออกเดินทางสู ่กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบินนกแอร์  
                  (ที่น่ังบนเคร่ือง เราล็อกที่น่ังไว้ล่วงหน้า) (มือ้ที่ 1)   บริการอาหารเช้าบนเคร่ือง 
 
08.00 น.    ถึง สนามบินมนิกลาดง กรุงยา่งกุ้ ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น าทา่น 
                  ชม พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศพม่าที่ วัดพระหินอ่อน และน าทา่นชม ช้างเผือก ท่ี  
                  ปางช้างเผือก 
 
12.00 น.  (มือ้ที่ 2)  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

                หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมินกลาดง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเพื่อ 

                เดินทางสู ่เมืองมิตจีนา (Myitkyina) เมืองหลวงของรัฐคะฉ่ิน 

13:45 น.  บินลดัฟา้สู ่เมืองมิตจีนา โดยสายการบิน..........เท่ียวบินท่ี............. 

16:35 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมติจนีา จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เขายวา บูม (Jaw Bum  

                 Mountain) หรือ ‘เขาอธิษฐาน’ สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิของชาวคะฉ่ินและชาวลซูี น าทา่นสกัการะ 
                เจดีย์ Shwe Moe Taw ซึง่ประดิษฐานอยูบ่นเขาแหง่นี ้และมีหอชมวิวท่ีมองเห็นทศันียภาพ 
                โดยรอบ จากนัน้น าทา่นเช้คอินท่ีโรงแรม 
 
เย็น         (มือ้ที่ 3)  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

                                                                                                                          

วนัทีส่อง: มติจนีา – มติโซน – ปูตาโอ                                                  (B/L/D) 

 
07:00 น.   (มือ้ที่ 4)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
08:00 น.   น าทา่นเดินทางสู ่มิตโซน (Myitsone)  จุดต้นก าเนิดแม่น า้อิระวดี เส้นเลอืดใหญ่ของ 
                  ประเทศพม่า แม่น า้อิรวด ีเป็นแม่น า้สายหลกัท่ีหลอ่เลีย้งประเทศพม่า มีความยาว 2,170  
                  กิโลเมตร มีต้นก าเนิดในเขตนู่เจียง มณฑลยนูนาน บริเวณใกล้รอยตอ่เขตแดนรัฐคะฉ่ิน  
                  ประเทศพม่า บริเวณต้นน า้มีช่ือเรียกวา่ แม่น า้เมข่า (Mayhka) จนเม่ือไหลมารวมกบัแม่น า้ 
               มะลิข่า (Malikha)  ท่ีเมืองมิตจีนา จึงเรียกแม่น า้สายใหม่วา่ แม่น า้อิรวด ีและเรียกตรงจุด 
                  นีว้า่ มิตโซน (Myitsone)  
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12.00 น.  (มือ้ที่ 5)  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย      หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมิตจนีา เพื่อนเดินทางตอ่สู ่เมืองปตูาโอ (Putao) 
                หลงัจากเดินทางถึง สนามบนิเมืองปูตาโอ น าทา่นเดินทางตอ่สู ่พิพิธภนัฑ์ข่ากาโบราซี่  
               (Khakaborazi Museum) จดัแสดงเก่ียวกบัข้อมลูนิเวศวิทยาในพืน้ท่ีเทือกเขาขา่กาโบราซี  
                เช่น พชืพรรณและสตัว์ป่านานาชนิด ไม่วา่จะเป็นนกชนิดตา่งๆ แพนด้าแดง หวักะโลหกทาคิ่น  
                (Takin)  รวมทัง้การจดัแสดงท่ีตัง้หมู่บ้านของชนเผา่ตา่งๆ พิพิธภณัฑ์ขา่กาโบราซี่ตัง้อยูใ่น 
                อุทยานแหง่ชาติขา่กาโบราซี่ จากนัน้น าทา่นชมและสกัการะ เจดีย์มหามุนี (Mahamuni  

                 Pagoda) พระมหามยัมนีุ หรือท่ีคนเมียนมาเรียกวา่ พระมหาเมียะมนีุ แปลวา่ “ผู้รู้อัน 

             ประเสริฐ”  (The Great Sage) เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษัตริย์ ปางมารวิชยั ทีคนพม่าทกุ 
                ชาติพนัธ์ุให้ความศรัทธาเป็นอยา่งมาก 
 
เย็น         (มือ้ที่ 6)  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

                                                                                                                          

วนัทีส่าม ปูตาโอ – Trekking น า้ค า – มาชนัเบา                                  (B/L/D) 

 
07:00 น.   (มือ้ที่ 7)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
08:00 น.   น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านน า้ค า (Nam Kham) เดินชมหมู่บ้านไปตามแม่น า้มะลขิา่  
              (Malikha)  ซึง่เป็นล าน า้ต้นก าเนิดของแม่น า้อิระวดี มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ล าน า้ใสแจ๋วสงบ 
                 น่ิง สะท้อนฟา้และป่าโดยรอบรวมถึงเทือกเขา Namhti ท่ียอดปกคลมุด้วยหิมะตัง้ตระหงา่น 
                 เป็นฉากหลงั หมู่บ้านนีอุ้ดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ ไม่วา่จะเป็น ส้ม องุน่ แอปเปิล้ ส้มโอ ฯลฯ  
                 
12.00 น.   (มือ้ที่ 8)  บริการอาหารกลางวัน แบบข้าวกล่อง   (Lunch Box) 

บ่าย          น าทา่น น่ังเรือหางยาวล่องแม่น า้มะลิข่า เมืองมาชันเบา (Machanbaw) เส้นทาง 
                 ท่ีเรือวิ่งผา่นนัน้ขนาบข้างด้วยภเูขาสงูและป่าทืบ รวมถึงผา่นไปยงัแก่งตา่งๆ ท่ีสร้างความ 
                 ต่ืนเต้นไม่น้อย ไปสิน้สดุท่ีเจดีย์ขาวบนหินกลางน า้ ความนา่สนใจอยูท่ี่ประติมากรรมธรรมชาติ 
                 บนเกาะหินท่ีเกิดจากพลงัของสายน า้กดัเซาะหินจนเกิดความโค้งเว้าที่งดงามแปลกตายิ่งนกั  
                 พร้อมสมัผสัวิถีชีวิตชาวบ้านท่ีพายเรือไม้ล ายาวไปตามล าน า้หาปลาอยา่งช านิช านาญแสดงถึง 
                 ความช ่าชองกบัการใช้ชีวิตริมน า้ได้เป็นอยา่งดี สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางกลบัสูป่ตูาโอ 
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เย็น           (มือ้ที่ 9)  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั                                                                                                                        

วนัทีส่ ี:่ ปูตาโอ –   ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง                               (B/L/D) 

 
07:00 น.   (มือ้ที่ 10)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
08:00 น.   น าทา่นเดินทางสู ่สะพาน Mulashidi Bridge เป็นสะพานแขวนข้ามแม่น า้มะลขิา่ที่หมู่บ้าน 
                  ชาวลซูิ ให้ทา่นได้สมัผสัความเงียบสงบและผอ่นคลายไปกบัสายน า้ที่ใสไหลเย็น  
12.00 น.   (มือ้ที่ 11)  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย           น าทา่นเดินทางสูส่นามบินปตูาโอ เพื่อเดินทางกลบัสูย่า่งกุ้ งต่อไป 
เย็น            เดินทางถึงเมืองยา่งกุ้ ง น าทา่นสกัการะ เจดีย์ชเวดากอง (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน  
                  5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า) พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คูบ้่านคูเ่มืองพม่า  
                 ซึง่มีทัง้ชาวพม่าและชาวตา่งชาติมานมสัการอยา่งไม่ขาดสายและเป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมาก 
                 ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก 
ค ่า             (มือ้ที่ 12)  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั                                                                                                                  

วนัทีห่า้:   ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตะทาวน ์– พระนอนชเวตาเลยีว – สนามบนิมนิกลาดง –  

               กรงุเทพฯ                                                                               (B/L/-) 

 
07:00 น.   (มือ้ที่ 13)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
08:00 น.   น าทา่นนมสัการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึง่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิภายในบรรจุพระเกศธาตไุว้ 1 เส้น  
              สร้างเม่ือสองพนักวา่ปีมาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ ซึง่เป็นกษัตริย์มอญและท่ีเจดีย์โบดา 
                 ทาวน์ ทา่นสามารถมองเห็นพระเกศธาตไุด้ชดัเจน น าทา่นนมสัการ พระพทุธรูปทองค า  
                 จากนัน้น าทา่นสกัการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึง่เป็นเทพท่ีชาวไทยและชาวพม่าให้ความ 
                 เคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพรด้วย เช่ือวา่อธิฐานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้น า 
                 ทา่นสกัการะ เทพกระซิบ ซึง่การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆห้ามคนอ่ืนได้ยนิ ชาว 
                 พม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมาก 
12.00 น.   (มือ้ที่ 14)  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย           น าทา่นนมสัการ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (พระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีความ 
              สวยงามท่ีสดุของประเทศพม่า จากนัน้ น าทา่นเดินทางสูส่นามบินยา่งกุ้ ง 
17:50 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ 
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19:35 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 
 ขอบคุณทุกทา่นทีใ่ช้บรกิาร  

 
 

ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

  


