วันแรก
08.30 น.
10.50 น.
หมายเหตุ

12.20 น.

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้ อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสินารา- เขามัณฑะเลย์
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้ น 2 ประตู 1 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
สายการบินแอร์ เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสาหรับลูกค้ าทีม่ ีความประสงค์ ต้องการนั่งแถวหน้ า
และนั่งติดกันหรือเลือกทีน่ ั่งได้ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ ประบบ Random ไม่ สามารถล็อกทีน่ ั่งได้
ทีน่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต้องการล็อกทีน่ ั่งไปกลับค่ าใช้ จ่ายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้ องการล็อคทีน่ ั่งแถวหน้ า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่ าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5 ค่ าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 400 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่ าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุ ณาแจ้ งพนักงานขายทุกครั้งก่ อนทาการจองค่ ะ**
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึ ง
เป็ นราชธานี เพียง 76 ปี แห่ งหนึ่ งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นนาท่านผ่าน
ชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สาคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ าอิระวดี

เจดี ยจ์ านวนมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยู่บนภูเขา และริ มฝั่ งแม่น้ า ชม สะพานไม้ อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่ สุดใน
โลกโดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่ งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบ
คองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี ซึ่ งมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม

เย็น

นาท่านแวะวัดกุสินารา ซึ่ งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ นาท่านเดิ นทางสู่ เขา Mandalay Hill
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของพระราชวัง เขาลู กนี้ สูง 240 เมตร ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของ
เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งอยูบ่ นยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์
ลับฟ้ าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

มัณฑะเลย์ - พุกาม- วัดเจดีย์ชเวสิ กอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล - วัดสั ญพัญญู
วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์ พนื้ เมืองหุ่นเชิด
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.
06.00 น.
07.55 น.
08.25 น.

รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ อาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
เดินทางสู่ สนามบินพุกาม สู่ เมืองพุกาม สายการบิน Air Yangon เทีย่ วบินที่ YH 910
เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) นาท่านนาท่านชม พระเจดีย์ชเวสิ กอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่ งเป็ นสถูปดั้งเดิ มของ
พม่ าโดยแท้ มี ลกั ษณะเป็ นสี ทองขนาดใหญ่ สร้ างขึ้ นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้ นครองราชย์ เพื่ อใช้บ รรจุพ ระบรม
สารี ริก ธาตุ จากพระสรี ระหลายส่ วน มี ล ัก ษณะเป็ นสี
ทองขนาดใหญ่ ใช้ เป็ นทั้ ง ที่ ป ระชุ ม สวดมนต์ และ
ศูนย์กลางของพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาทในพุ ก าม
ช ม วั ด อ นั น ด า (Ananda Temple) ตั้ ง อ ยู่ ท าง ทิ ศ
ตะวัน ออกของก าแพงเมื อง เป็ นวัดสี ข าว มองเห็ น ได้
ชัดเจน สร้ างเสร็ จเมื่ อปี 1091 ซึ่ งวิหารแห่ งนี้ นับ ได้ว่า
เป็ นวิ ห ารที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในพุ ก าม มี รู ป ร่ า งเป็ น
สี่ เหลี่ ย มจัตุรัส มี มุ ข เด็ จยื่น ออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่ งต่ อมา
เจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรม

พม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่ งที่น่าทึ่งของวิหารแห่ งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่ องลงมา
ต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์

จากนั้น

ชม วัด มนุ หา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ท างตอนใต้ข องหมู่ บ ้านมยินกะบา สร้ างเมื่ อปี 1059 โดยพระเจ้ามนู ห ะ
กษัตริ ยแ์ ห่ งมอญ เพื่ อสั่ งสมบุ ญไว้สาหรั บชาติ หน้า
จึ ง ได้ น าอั ญ มณี บ างส่ วน ไป ขายมาส ร้ า งวัด นี้
โครงสร้ างวิหารค่ อนข้างแคบ มี พ ระนอนหนึ่ งองค์
กับ พระพุทธรู ปอีกสามองค์นั่งเบี ยดเสี ยดอยู่ภายใน
สะท้อ นถึ ง ความคับ แค้น พระทัย ของกษัต ริ ย ์ เชลย
พระองค์น้ ีเป็ นอย่างดี

เทีย่ ง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมสิ่ งของขึ้ นชื่ อ ของพุ ก ามก็ คื อ เครื่ อ งเขิ น
(Lacquer Ware) ซึ่ งยอมรั บ กัน ว่า มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ใน
พม่า เช่ น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ ของตั้งแต่ขนาดเล็ก
ถึงใหญ่ หี บใส่ ของต่างๆ สิ่ งที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถ
ใส่ ของท าจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มี ขนาด
เบาบางและบี บ ให้ ยุ บ แล้ ว กับ ไปคื น รู ป ได้ ดัง เดิ ม
จากนั้ น พ าท่ าน เที่ ยว วั ด กุ บ ยางกี (Gubyaukkyi

Tempel) สร้ างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิ ทธะ สิ่ งที่ โดดเด่ นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่ งดงามที่ สุดในพุกาม ที่

ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล
(Htilominlo Temple) สร้ างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านร
ปติสิทธู ซึ่ งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ ง และได้เสี่ ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสู ง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากัน
ทั้ง 4 ด้านมีพระพุทธรู ปประดิ ษฐ์ฐานอยู่ท้ งั 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปั้ น
อันประณี ตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่ งด้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายใน
และภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt)
สร้ างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่ อว่าเป็ นวัดที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในเมื องพุ ก าม สร้ างขึ้ นเพื่ อล้างบาป ด้วยทรง
ปริ วิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุ ฆาตจะติ ดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่ นยิ่งใหญ่ตระหง่านดัง
ตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ชมเมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงาม และหมู่บา้ นเก่าแก่เมืองพุกามที่ยงั คงวิถีที่วิตที่เรี ยบ
ง่าย จากนั้นนาท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์

ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้ อมชมโชว์ เชิ ดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิ ดหุ่ นที่ ดูเหมือนมีชีวิตจริ ง
พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

*นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

พุกาม- มัณฑะเลย์ – เทีย่ วเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มงิ กุน – ล่องแม่ นา้ อิระวดี – ระฆังมิงกุน
พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.
08.05 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Yangon เทีย่ วบินที่ YH 917
จากนั้นนาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรื อไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรื อใกล้เจดียช์ เวไจยัต เขตเมือง
อมรปุระ ทวนน้ าไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้ งเป็ นส่ วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยูบ่ นเกาะกลางลาน้ าอิรวดีและไปได้ดว้ ย
เส้นทางเรื อเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บา้ นอิรวดีที่มี
ลักษณะเป็ น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ า
หลาก ระดับน้ าจะขึ้นสู งกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสู งก็ร่วมแรงกันยกบ้าน
ขึ้นที่ดอนครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวติ ประจาวัน

นาท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่ องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้ว
สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มณ
ั ฑะเลย์เป็ นผลสาเร็ จ จึงทรงฮึกเหิ มที่จะกระทาการใหญ่ข้ ึนและ
ยากขึ้น ด้วยการทาสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจานวนมากก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนหรื อ
เจดียจ์ กั รพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุ งจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยงิ่ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ น
สมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึ่ งในเวลานั้นถือเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในสุ วรรณภูมิ
ส่ งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรื ออาระกันจานวน 50,000 คน หลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใ่ นเขตเบงกอล เป็ น
ดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วทาการซ่องสุ มกาลังเป็ นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยูเ่ นื องๆโดยพม่ากล่าวหา
ว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พม่าเสี ยเมืองในที่สุด
อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนดาเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยใน
สงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึ มาดัง่ ภูเขา
อิฐที่มีความมัน่ คงถึง50 เมตร ซึ่ งหากสร้างเสร็ จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดและสู งที่สุดในโลก เพราะสู งถึง 152
เมตร ส่ วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ ิงกุนคือ

ระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็ จ เพื่อทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือ
เป็ นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สู ง 3.70 เมตร น้ าหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มี
ใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็ จ ปั จจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็ก
กว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุ งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึง
ภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่ งเสี ยงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบ
นี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถึง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่ หนื อ
ระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็ นเจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราช

นัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่ งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลา
อันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจกั รวาลคือมี
องค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รงกลางณยอดเขาพระสุ เมรุ อนั เชื่ อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขา
และมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิหลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์

เทีย่ ง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรื อสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่า
พระราชวังนี้ เป็ นแหล่งซ่องสุ มกาลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึ งเป็ นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผา
ราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยูป่ ั จจุปันพระราชวังที่
เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา

จากนั้น

น าท่ า นไป พระราชวั ง ไม้ สั ก ชเวนานจอง (Golden
Palace Monastry) วังที่ สร้ างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงาม
ตามแบบศิ ล ปะพม่ าแท้ๆ วิจิต รตระการด้วยลวดลาย
แกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตู และ
หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ ยวกับพุทธประวัติและ
ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี
พ.ศ. 2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่ พระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุ

ระมาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน ถือได้วา่ เป็ น
งานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์
อย่างแท้จริ ง นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎก
ครั้ งที่ 5 มี แผ่น ศิ ล าจารึ ก พระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขัน ธ์ และหนังสื อ กิ น เนสบุ๊ ค ได้บ ัน ทึ ก ไว้ว่า
“หนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผา

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาว
HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณี – มัณฑะเลย์ –สกายน์ - กรุงเทพฯ  (เช้ า/กลางวันบนเครื่อง)

04.00 น.

นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคา
ขนาดใหญ่ทรง

07.00 น.
จากนั้น

เครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคาเนือ้
นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689
สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ ม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับ
ทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อน จะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้
เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426
ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ น
วัดที่สร้าง
ใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ ง
ศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิ ญทุกท่านร่ วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่ งมีอายุหลายร้ อยปี ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สาคัญ ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดีย ์
จานวนมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยูบ่ นภูเขา และริ มฝั่งแม่น้ า ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้ อสายไทยใหญ่เมือง
สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้ นแล้วตั้งตนเป็ นกษัติยอ์ ยูท่ ี่เมืองสกายน์ หรื อสะแกง ที่ต้ งั ปั จจุบนั อยูใ่ หล้เนิ นเขาบนฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็ นราชธานีได้เพียง 59 ปี
ภายหลังเกิดการชิงอานาจกัน สุ ดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ ามิดแง
ตรงที่บรรจบกับแม่น้ าอิรวดี จนเป็ นที่ต้ งั ของเมืองอังวะในเวลาต่อมา ชมเจดียก์ วงมูดอร์ หรื อวัดเจดีย์นมนาง

สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรื อพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
เจดียน์ ้ ี เป็ นเจดียท์ รงโอคว่าแบบสิ งหล หรื อเจดียท์ รงลังกา มีตานานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่ งซี กนี้ ได้ตน้ แบบมา
จากถันพระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดียม์ ีความสู ง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐใน
การก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน แล้วชม
Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์
อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรู ป 45 องค์
ประดิษฐานเรี ยงกันเป็ นครึ่ งวงกลม
ได้เวลาสมควร นาทุกท่านเดินทางกลับสู่
สนามบินมัณฑะเลย์
12.50 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์
เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
**
15.15 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ

**ในกรณีที่ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินเนื่องจากปัญหาทางสายการบินหรือ
เหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิด
จากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ**
...........................................................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทาง ราคา พม่ า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน บินภายใน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

02 ก.พ.62

05 ก.พ.62

24

19,900

19,500

18,900

3,500

09 ก.พ.62

12 ก.พ.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

16 ก.พ.62

19 ก.พ.62

24

21,900

21,500

20,900

3,500

23 ก.พ.62

26 ก.พ.62

24

19,900

19,500

18,900

3,500

02 มี.ค.62

05 มี.ค.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

09 มี.ค.62

12 มี.ค.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

16 มี.ค.62

19 มี.ค.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

23 มี.ค.62

26 มี.ค.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

30 มี.ค.62

02 เม.ย.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

06 เม.ย.62

09 เม.ย.62

24

21,900

21,500

20,900

3,500

27 เม.ย.62

30 เม.ย.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

28 เม.ย.62

01 พ.ค.62

24

18,900

18,500

17,900

3,500

อัตราค่ าบริการรวม






ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้ นทาง มัณฑะเลย์ -พุกาม-มัณฑะเลย์
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ







ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายืน่ วีซ่าปกติอกี ทางทัว ร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลือ่ นการเดินทางของ
ท่านไปยัง
คณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อน
ล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนทีบ่ ริษัทฯ
กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระ
ค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลือ่ นวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

