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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  
 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์           (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

08.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเท่ียวบิน FD 244   

 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าท่ีมีความประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่ง

ติดกันหรือเลือกท่ีนั่งได้ เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีนั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้

นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีต้องการล็อกท่ีนั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกท่ีนั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เท่ียว 

 * ต้องการล็อคท่ีนั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวท่ี 1    ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 2-5  ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 6-8  ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนท าการจองค่ะ** 

12.20 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานี

เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนท่ีจะย้ายมายอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลาง

แห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้าอิระวดี 

เจดีย์จ านวนมากมายท่ีต้ังเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น ้า ชม สะพานไม้อูเบ็ง  

(U-Ben) สะพานไม้ท่ียาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพาน 

ใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูว่ัดจอกตอจี  

ซึ่งมีเจดีย์ท่ีสร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม 

เย็น   น าท่านแวะวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์น าท่าน 

เดินทางสู่เขา Mandalay Hill ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก 

นี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บน 

ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ 

ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์  

ค่ า             บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

*น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- 

                     จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด                         (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ 

07.55 น. เดินทางสู่ สนามบินพุกาม สู่เมืองพุกาม สายการบิน Air Yangon เที่ยวบินท่ี YH 910 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon  

Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้น 

หลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย 

ส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นท้ังที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระ 

พุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ต้ังอยู ่

ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง  เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี  

1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม 

จัตุรัส มีมุขเดจ็ยื่นออกไปท้ัง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม 

พม่าในยุคต้นของพุกาม และส่ิงที่น่าท่ึงของวิหารแห่งนี้ก็คือ ท่ีช่องหลังคาเจาะเป็นช่อง 

เล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) 

ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า 

จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่ง

เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามี 

ชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของต้ังแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่ง 

ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ 

ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้นพาท่านเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)  

สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามที่สุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้า

ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ

เจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันท้ัง 4
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ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ท้ัง 4 ทิศ ท้ังสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนป้ัน อันประณีตสวยงาม 

สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์

สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และ

พระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่า 

ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ต้ังโดดเด่นย่ิงใหญ่ 

ตระหง่านดังต านานท่ีโหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ชมเมืองทะเลเจดีย์ท่ีสวยงาม และหมู่บ้าน 

เก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตท่ีเรียบง่าย จากนั้นน าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระ 

อาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์  

ค่ า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรส 

  อาหารพื้นเมือง 

*น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันท่ีสาม   พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ าอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- 

                    พระราชวังไม้สักชเวนานจอง               (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมัณฑะเลย์  โดยสายการบิน Air Yangon     เที่ยวบินท่ี YH 917 

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวน 

น้ าไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางล าน้ าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือ

เท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีท่ีมี

ลักษณะเป็น “กึ่งบ้านก่ึงแพ” เนื่องจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะ

ฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วม

แรงกันยกบ้านขึ้นท่ีดอนครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาต้ังใกล้น้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าใน 

ชีวิตประจ าวัน น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ 

แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น 

ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อ

ประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารย่ิง

กว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ท่ีสูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน  
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50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้ว 

ท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลัง 

กลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พม่าเสียเมืองในท่ีสุดอย่างไรก็ 

ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ 

ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน 

ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคงถึง50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจาก 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่อ 

ทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก

87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีท่ีสร้างเสร็จ 

ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลิ

นแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ท่ียังคงส่งเสียงก้องกังวานท้ังนี้เคยมีการทดสอบความกว้าง

ใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน  

(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามากแห่ง 

หนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็น 

อนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร  

จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างขึ้นด้วย 

ภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วย

ขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิหลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์ 

บ่าย น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้าง 

ด้วยไม้สักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลก 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ท้ิงระเบิด 

จ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่อง 

สุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบ 

เป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังท่ีเห็นอยู่เป็น

พระราชวังท่ีรัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสร้างด้วย 

ไม้สักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต 

อ่อนช้อย ท้ังหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวัติและ 

ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ีพระองค์ย้าย 

ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลัง 

จากท่ีพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่าง

หลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนา

พระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า  
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“หนังสือที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก”  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ าเผา 

*น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

 

 

  ส 
 
 
 
 
 

วันท่ีสี่   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวันบนเคร่ือง)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเคร่ืองกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี  

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ใน

ปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี 

และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้

ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะ

วัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุง

แตกครั้งท่ี 1 พร้อมท้ัง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 

สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ าอิระวดี  

เจดีย์จ านวนมากมายท่ีต้ังเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ า ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน ์

นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วต้ังตนเป็นกษัติย์อยู่ท่ีเมืองสกายน์ หรือสะแกง ท่ีต้ังปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของ 

แม่น้ าอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอ านาจ 

กัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาต้ังที่ปากแม่น้ ามิดแง ตรงท่ีบรรจบกับแม่น้ าอิรวดี จนเป็น 

ท่ีต้ังของเมืองอังวะในเวลาต่อมา จากนั้นชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง  

สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือ 

พระทันตธาตุท่ีได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ าแบบสิงหล หรือเจดีย์ 

ทรงลังกา มีต านานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถันพระ 

ชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้  

274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน แล้วชม Umin  
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Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล  

ได้เวลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 

12.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD 245 

** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ส าหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 2561 

พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการค่ะ 

โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลี่ยนเป็นสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดให้แทนค่ะ 

 

**ในกรณทีี่ไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากปญัหาทางสายการบนิหรือเหตุ

สุดวสิัยทางธรรมชาติ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิป์รับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะค านึงถึงประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ** 
..................................................................... 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดนิทาง ราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน บินภายใน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดีย่ว 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

14 เม.ย.61 17 เม.ย.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

10 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

26 พ.ค.61 29 พ.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 
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28 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

12 ก.ค.61 15 ก.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

27 ก.ค.61 30 ก.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

 
อัตราค่าบริการรวม  

- ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

- ต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
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- ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 

2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ และ ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

  กว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

       วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

    4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

        เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป 

        ด้วยถ้าผู้เดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

    6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

      ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง

ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
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- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


