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เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ พินอูลวิน
สีป้อ ลาเสียว แสนหวี
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็ นเอกลักษณ์ของพม่า
ย้อนรอยประวัตศิ าสตร์ เยือนหอเจ้าฟ้าสีป่ ้ อ เมืองเจ้าฟ้าไทยใหญ่ แห่งรัฐฉาน
บินตรงสูเ่ มืองมัณฑะเลย์ 4 คืน 5 วัน
มัณฑะเลย์ ราชธานี สุดท้ายของพม่าหลังจากที่พระเจ้ามินดงมาก่อสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ แค่ 28
ปี อังกฤษก็ตีเมืองมัณฑะเลย์แตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจ้าธีบอซึ่งโอรสของพระเจ้ามินดง จึงเป็ นกษัตริยอ์ งค์
สุดท้ายของพม่าและถูกส่งไปอินเดียและเชื่อกันว่าถูกประหารที่นัน่ โดยไม่ได้กลับพม่าอีกเลย สมบัติทุกชิ้ นถูก
อังกฤษขนเอาไปไม่เว้นแม้แต่ราชบัลลังก์นกยูง สัญลักษณ์แห่งราชวงศ์และพระที่นัง่ สิงหนาทในท้องพระโรง
ใหญ่ที่เป็ นทองคําประดับด้วยเพชร พลอย ทับทิม อัญมณี อันมหาศาลก็ถูกขนไปไว้ที่ประเทศอังกฤษ
เมืองสีป่ ้ อ เป็ นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่ยาวนาน มีเจ้าฟ้ าปกครองเมืองแห่งนี้ ด้วยกัน
10 พระองค์ ยาวนานกว่า 200 ปี แต่ประวัติศาสตร์การตั้งเมืองสี่ป้อนั้นอาจยาวนานกว่านั้น นอกจาก
เรื่องราวของเจ้าฟ้ าที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่แล้ว สี่ป้อยังมีการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ทั้งเดินป่ า
ปี นเขา เที่ยวนํ้าตกและเที่ยวชมหมู่บา้ นชาวพื้ นเมือง ว่ากันว่า เส้นทางเดินป่ าของที่นี่ยงั คงรักษาความเป็ น
ธรรมชาติไว้ได้เหมือนครั้งสมัยเจ้าฟ้ ายังปกครองอยู่ อีกทั้งสะพานรถไฟ สะพานก๊อกเต๊ก ( Gokteik) กลาง
หุบเขาที่สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เป็ นสถานที่ซึ่งใครก็อยากจะมาเห็นและมาลองนัง่ รถไฟสายนี้
สักครั้ง เมืองสี่ป้อยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลายผสมผสานกับวัฒนธรรมไทใหญ่ สิ่งที่อยูค่ ่กู บั เมืองสี่ป้อ
อีกอย่างหนึ่ งคือ แม่น้ําตู ้ หรือนํา่ ตู ้ ในภาษาไทใหญ่ ซึ่งเป็ นสายนํ้าเส้นเลือดใหญ่สาํ คัญหล่อเลี้ ยงคนที่นี่
เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ งของเมืองสี่ป้อก็คือ ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางอายุหลายสิบปี ที่คอยให้ความร่มรื่นให้กบั ผู ้
ผ่านไปมาและยืนหยัดเคียงข้างคนสี่ป้อ แม้ในยามที่ผ่านทุกข์หรือสุข
เมืองพินอูลวิน(Pyin Oo Lwin) เมืองในภูเขาที่ดสู งบบนระดับความสูง ประมาณ 1,070 เมตร ใน
อดีตเมืองแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ นให้เป็ นสถานที่พกั ตากอากาศชั้นเลิศของเจ้าอาณานิ คมอย่างอังกฤษ หลังพม่าปิ ด
ฉากระบอบกษัตริยท์ ี่เมืองมัณฑะเลย์ อังกฤษจึงได้ใช้เมืองนี้ เป็ นฐานบัญชาการรบ ปราบพวกกบฏ และพวก
กลุ่มต่อต้าน โดยเหล่าทหารของอังกฤษนัน่ ส่วนใหญ่มากจากทหารรับจ้างจากอินเดีย และเนปาล ต่อมาเมื่อ

ครั้งอังกฤษได้คืนเอกราชให้กบั พม่า พวกทหารเหล่านี้ รูส้ ึกผูกพันกับเมืองพินอูลวิน และไม่อยากย้ายกลับไป
ไหน จึงได้แต่งงานอยูก่ ินกับสาวพม่าในพื้ นที่ จนออกลูกหลานมาจนถึงปั จจุบนั สังเกตได้ผูค้ นที่นี่หน้าละม้าย
คล้ายแขกอินเดีย อย่างที่เขาเรียกว่า “ผิวพม่า นัยตาแขก”
แสนหวี เป็ นเมืองหนึ่ งทางตอนเหนื อของรัฐฉาน ตั้งอยูใ่ กล้กบั ฝัง่ เหนื อของแม่น้ําตู้ ห่างจากเมืองล่า
เสี้ ยวไปทางทิศ ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางของอําเภอแสนหวีอยูใ่ นจังหวัดล่าเสี้ ยว
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 9พ.ค.62

เชียงใหม่ – มัณฑะเลย์ – พินอูลวิน

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานอากาศนานาชาติ เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
16.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG
725 
17.50 น. ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ) ผ่านพิธีการ
ทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางไปยังเมืองหม่อง
หยัว่ (Monywa) เป็ นเมืองที่อยู่ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 130
กม. พักโรงแรม  Jade Royal Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 10พ.ค.62
พินอูลวิน – สีป้อ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เดินทางสู่เมืองสีป้อ ชมทิวทัศน์บน
เส้นทางเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองได้เห็นเมื่อครั้งยาตราทัพสู่จีน ชม
ทิวทัศน์ป่าเขาที่เขียวขจีหุบเขา ภูสงู ที่ยากจะบากบัน่ ถึง แต่ญี่ปุ่นก็ทาํ สําเร็จด้วยแรงงานเชลย
ผ่านส่วนที่สงู ที่สุดที่สร้างสะพานรถไฟเรียกว่า สะพานก๊อก
เต๊ก ( Gokteik) ซึ่งผ่านหุบเหวสูง ถึง 330 เมตร สร้างใน
ค.ศ.1903 โดยตัวสะพานมีความสูง 95 เมตร ยาว
ประมาณ 650 เมตร ก่อสร้างโดยบริษัท เพนซิลเวเนี ย สตีล
อเมริกา นับเป็ นสะพานรถไฟที่สงู เป็ นอันดับสองของโลก
และเป็ นสะพานรถไฟที่เก่าแก่และยาวที่สุดในพม่า จาก
สะพานข้ามหุบเหวนี้ เลยไปจะผ่านเมือง จ๊อกแม(Kyaukme)
ซึ่งในทุกๆ ปี ในช่วงเดือน มีนาคมจะมีงาน
เฉลิม
ฉลองเทศกาลของรัฐฉาน จะมีการเดินทางของชนเผ่าไทยใหญ่เข้ามากันมาก ใช้เวลานัง่ รถไฟ
ประมาณ 2 ชัว่ โมงเศษ ท่านจะได้สมั ผัสความงามของทุ่งหญ้า หุบเขา ภูสูง ที่ตอ้ งบอกว่า หาก
ไม่มีใจมุ่งมัน่ สู่จุดหมายปลายทางกันจริงๆแล้ว ก็ยากที่จะบากบัน่ มาถึงได้ นําท่านลงจุดหมาน
ปลายทางที่เมืองหน่ องปิ ง แล้วเดินทางต่อโดยรถบัสสู่เมืองสีป้อ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสีป้อ เมืองอันเป็ นตํานานรักอมตะของเจ้าชายแห่งรัฐฉาน
กับสาวชาวออสเตรีย ซึ่งบันทึกผ่านหนั งสือ Twilight Over Burma : My Life as a Shan
Princess ที่คุณมนันยาได้แปลเป็ นภาษาไทย และตั้งชื่อใหม่เสียงดงามว่า “สิ้ นแสงฉาน”
นําท่านไปนมัสการวัดประจําเมืองแห่งเมืองสีป้อ เจดียบ์ อจู พญา หรือที่เรียกว่าวัดเจดียพ์ ระสี่
องค์ ซึ่งเป็ นวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งในเมืองสีป้อ
หลังจากนั้ นนําท่านไปเยือนหอเจ้าฟ้ าเมืองสีป้อ รูปทรงสไตล์ยุโรปสองชั้น ซึ่งปั จจุบนั นี้ หอเจ้า
ฟ้ าทรุดโทรมและเก่าลงไปมาก เพราะไม่ได้รบั การซ่อมแซมมานานหลายปี หอเจ้าฟ้ าแห่งนี้ ถูก
สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ.2467 หอเจ้าฟ้ า มีหญิงวัยกลางคน เป็ นผูด้ ูแล ท่านคือ เจ้าจ๋ามพงษ์ เป็ น
15.00 น.

เจ้าฟ้ า หญิงจากเมืองใหยมาแต่งงานกับเจ้าอูจ่า หลานชายแท้ๆของเจ้าจ่าแสง หรือพูดง่ายๆ
คือ ท่านมีศกั ดิ์เป็ น หลานสะใภ้ของ เจ้าจ่าแสงนั น่ เอง จากตึกหอเจ้าฟ้ าจะมีแม่น้ํ าตูอ้ ยู่ขา้ งๆ
มีสระว่ายนํ้าสีมรกต สนามเทนนิ สของเจ้าฟ้ าที่ระบุไว้ในหนังสือ “สิ้ นแสงฉาน” หอเจ้าฟ้ า ซึ่ง
ถูกดัดแปลงเป็ น ห้องรับแขก และห้องแสดงภาพประวัติเจ้าฟ้ าสี่ป้อ โดยมีเจ้าจ๋ามพงษ์ ได้เล่า
ย้อนลําดับเกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์เรื่องราวของเจ้าฟ้ าสี่ป้อ ลองตามไปฟั งด้วยตนเองจะได้
อรรถรสยิง่ ขึ้ น พักโรงแรม  River Side Hsipaw Resort หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 11พ.ค.62
สีป้อ – แสนหวี
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทุกท่าน เดินทาง เมืองแสนหวี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
11.00 น. เข้าสู่เมืองแสนหวี นครที่เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองรํา่ รวยมากจากการค้าขายมาตั้งแต่พศ.
637 นอกจากนี้ แสนหวียงั เป็ นเมืองที่รุ่มร่วยวัฒนธรรม งานศิลปกรรมต่างๆ มีความงดงามเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดวาอารามต่างๆ ล้วนแล้วเป็ นศิลปกรรมตกแต่งที่งดงามทั้งสิ้ น เมื่อเข้าสู่
เขตเมืองแสนหวี ท่านจะได้พบเห็นหนองนํ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าหนองแสนหวี ภายในหนองแสน
หวีนี้ยังมีดอกบัวชูชอ่ เด่นสง่าทักทายสายตาผูผ้ ่านเข้า-ออก แวะหนองแสนหวีให้ทุกท่านลงไป
ถ่ายภาพสัมผัสความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาตามสมควรนําทุกท่านเดินทางไป
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
12.45 น. ออกเดินทางต่อไปยังบริเวณที่ต้งั ของหอคําเมืองแสนหวี ซึ่งในปั จจุบนั เหลือแต่เพียงฐานราก
ของตัวหอคํา
เท่านั้น ตัวอาคารได้ถูกทําลายลงหลังจากที่แสนหวีได้ถูกปกครองโดยพม่า
12.30 น. ออกเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุสพั พัญํู วัดที่สร้างโดยครูบาบุญชุม่
13.30 น. ออกเดินทางต่อมายังวัดจอมแสง วัดที่คนในเมืองแสนหวีให้ความศรัทธากันเป็ นจํานวนมาก
ภายในวัดมีงานศิลปกรรมชาวไตใหญ่ (ฉาน) ตกแต่งอย่างโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
14.30 น. ออกเดินทางต่อไปยังกูเ้ จ้าฟ้ าเมืองแสนหวี เข้าเยีย่ มชมสักการะบริเวณกู่บรรจุอฐั ิเจ้าฟ้ าเมือง
แสนหวีร่วมกันจากนั้นนําทุกท่านเดินทางเข้าที่พกั พักโรงแรม  Shwe Phyu Hotel หรือ
เทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 12พ.ค.62
แสนหวี – ล้าเสียว - พินอูลวิน
เช้า

บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางกลับพินอูลวิน
ระหว่างทางแวะเที่ยวชมถํ้า. Peik Chin Myaung Cave ซึ่งอยูท่ างเหนื อก่อนถึงเมือง พินอูลวิน
ประมาณ 20 ก.ม. เป็ นธรรมธรรมชาติที่มีความสวยงาม ลึกถึง 1500 เมตร ประกอบไปด้วย
หินงอก หินย้อย ตามธรรมชาติ อย่างสวยงาม และมีการสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ภายในเป็ น
จํานวนมากตามความเชื่อและศรัทธาของชาวพม่า หลังจากนั้ นแวะนมัสการ วัด Maha Ant
Htoo Kan Thar Pagoda ซึ่ งเป็ นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ คนไทยเรียกท่านว่า “พระ
ทันใจ” อีกรูปหนึ่ งของพม่า ที่แกะจากหินอ่อนทั้งองค์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวพินอูลวิน
ประวัติของพระองค์นี้ไม่ธรรมดา เล่ากันว่ามี ชาวจีนได้มาบูชาไปไว้ที่ประเทศจีน ระหว่าง
เดินทาง รถเกิดอุบตั ิเหตุ องค์พระตกจากรถ ไม่สามารถจะยกขึ้ นรถไปได้อีกไม่ว่าจะใช้เครนยก
ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถยกเคลื่ อนย้ายไปได้ สุ ดท้ายจึงต้องสร้างวัด บริ เวณนี้ เพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูปหยกขาวองค์นี้ พร้อมกับตั้งชื่อว่า “มหาอันตูกานตาร์” ซึ่งแปลเป็ นไทยว่า “เป็ นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ที่ให้ความรํา่ รวย โชคดีแก่ผกู ้ ราบไหว้” เลยเชื่อกันว่าเป็ นพระรักชาติดว้ ย
หลังจาก นั้นแวะทานอาหารว่างที่รา้ น December พร้อมถ่ายภาพ ชมสวน ที่จดั ได้อย่างลงตัว
นําท่านชมบ้านเรือนที่สร้างในสมัยอาณานิ คม ชม สวนพฤกศาสตร์กนั ดอยี หรือรูจ้ กั กันใน
นาม National Kandawgyi Botanical Gardens สวนแห่งนี้ ตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915)
โดยAlexRodger นักการป่ าไม้ชาวอังกฤษ และใช้สวนพฤกษศาสตร์คิว (Kew Garden) ของ
อังกฤษเป็ นต้นแบบ ประกอบด้วยสนามหญ้าสวนหย่อม สระนํ้ าขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติ
เป็ นองค์ประกอบภายในสวนนอกจากจะตกแต่งสวยงาม แล้ว ยังมี ก ารให้ค วามรูด้ า้ นพรรณ
พืช และการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่กว้างขวางถึง 2,700 ไร่ ภายในสวน

พฤกษศาสตร์มีการปลูกพืชพันธุพ์ ื้ นเมืองกว่า 514 สายพันธุ ์ ต้นไม้จากต่างประเทศ 74 สาย
พันธุ ์ มีการปลูกไผ่ กว่า 75 ชนิ ด กล้วยไม้พนั ธุพ์ นเมื
ื้ องกว่า 300 ชนิ ด นอกจากนี้ ยังมีการปลูก
ดอกไม้อีกจํานวนหลากหลายสายพันธ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ที่ถูกมาปลูกในสวนแห่งนี้ กว่า
25 สายพันธุ ์ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของผูท้ ี่ชื่นชอบธรรมชาติและต้นไม้ไม่ ควรพลาด
พักโรงแรม  เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 13พ.ค.62
พินอูลวิน - มัณฑะเลย์ -เชียงใหม่
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
08.00 น. หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นนําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอย
อดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สกั ทองทั้งหลังและเคยเป็ นที่
ประทับนัง่ สมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิ้ นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
จากนั้นนําท่านไปชมหนังสือที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นหนังสือเล่มใหญ่ ที่สุดในโลกที่วดั
UTHODAW PAGODA ซึ่งจารึก พระไตรปิ ฏก คําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ท้งั หมดบนหิน 729
แผ่น แล้วสร้างเจดียค์ รอบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็ นภาษาบาลีดา้ นหนึ่ งส่วน อีก
ด้านหนึ่ งเป็ นภาษาพม่า จากนั้นนําท่านไปชมหนังสือที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นหนังสือเล่มใหญ่
ที่สุด ในโลกที่วดั นําท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม
ที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้ง
เมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก
16.00 น. ได้เวลาสมควร นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน มัณฑะเลย์ บริการอาหารกล่องบนรถ
18.10 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน PG726
20.05 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ - โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนได้ เพราะเส้นทางนี้ ยังไม่เป็ นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเป็ นทางการ เนื่ องด้วยสถานการณ์ของชนกลุ่มน้อย โดยถือประโยชน์ลูกค้า และความ
ปลอดภัยเป็ นสาคัญ
สิง่ ที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้ อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค
ค่าบริการ 8 ท่านขึ้ นไป ท่านละ 20,000 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท
อัตรานี้ รวม
- ค่าตัว๋ เครื่องบิน เชียงใหม่-มัณฑะเลย์ – เชียงใหม่ , ค่าภาษี สนามบินพม่า
- ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ, ค่าที่พกั , ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ
- ไกด์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ2,000,000บาทค่ารักษาพยาบาล(AccidentMedical
expense)วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ นอกเหนื อรายการที่ระบุ
- ค่าภาษี น้ํามัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
- ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- อาหารเย็นทุกมื้ อ(สัง่ ได้จ่ายเอง)
- ค่าทิป ไกด์,หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %, ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %

สิง่ ที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้ อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรูใ้ จ
เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่า พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6
การเตรียมเอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

