จุดเด่นโปรแกรม
➢ ร่ วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี
➢ ชมพระตาหนักไม้สกั ชเวนานจอง ศิลปะพม่าแท้ๆ
➢ เจดียม์ ิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
➢ ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
➢ สะพานไม้อูเบ็ง เป็ นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพานไม้ อูเบ็ง
(-/-/D)
12.00 น.
พร้อ มกันที่ สนามบิน สุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก เคาเตอร์ ส ายการบิน Myanmar Airways มี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
14.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ 8M 338
15.35 น.
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลา
ท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่ งชั่วโมง) ต่อจากนั้นชม
สะพานไม้ อู เบ็ ง ที่ มี ค วามยาว 1,200 เมตรเป็ นสะพานไม้ที่ ย าว
ที่สุดในโลกโดยเสาไม้สักเก่ามาสร้าง จานวนพันกว่าต้น สะพาน
ไม้อูเบ็งเป็ นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ที่ต้ งั อยูท่ างใต้ของ
เมืองอมรปุระราชธานี แห่งพม่า และยังเป็ นสะพานไม้สกั ที่มีอายุ
หลายร้ อ ยปี ซึ่ ง ไม้สั ก เหล่ านี้ เคยเป็ นหนึ่ งส่ ว นประกอบส าคัญ

คา่

วันที่สอง
เช้ า

หลายๆอย่างเป็ นพระราชวังเก่าแห่ งกรุ งอังวะ ในปั จจุบนั ไม้สกั เหล่านั้น ถูกแปรสภาพ กลายเป็ นสะพาน
ที่เชื่อมความสุขทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร และเสาค้ ายันกว่า 1,208 ต้น
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

 พักที่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL หรื อเทียบเท่ า
มัณทะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตาหนักไม้ สักชเวนานจอง – วัดมหากันดายง – ระฆังยักษ์ มิงกุน –
เจดีย์พญาเธียรดาน– วัดกุโสดอ – Mandalay Hill
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่2)
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) ถูกก่อสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า

มินดง ระหว่างปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 1859 หลังการย้ายเมืองหลวง
จาก อม ระปุ ร ะม ายัง มั ณ ฑ ะเลย์ เพื่ อ หนี ท หารขอ งจั ก รวรรดิ
อังกฤษ ระหว่างสงครามพม่า-อังกฤษ ตามความเชื่อเป็ นพระราชวังที่
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังได้ชื่อ ว่ามี ความงดงามมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งใน
ทวีปเอเชีย มีคูน้ ารอบพระราชวังและประตูที่ยงิ่ ใหญ่ และเป็ น
พระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธี บอกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายแห่ ง
ราชวงศ์คองบองและในประวัติศาสตร์พม่า เมื่ออังกฤษเข้ายึด
ครองพม่ า ในสงครามโลกครั้ งที่ ส อง ทางอั ง กฤษคิ ด ว่ า
พระราชวังนี้ เป็ นแหล่ งซ่ อ งสุ มของทหารญี่ปุ่น จึงได้ทาลาย
พระราชวัง เสี ย ด้ว ยการทิ้ ง ระเบิ ด จากเครื่ อ งบิ น ในวัน ที่ 20
มี นาคม ค.ศ. 1945 พระราชวังตกอยูใ่ นความเสี ยหายมาโดย
ตลอด จนปั จจุบนั ได้รับการบูรณะโดยรัฐบาลพม่ า โดยการ
ลอกแบบโครงสร้างเดิ ม และเป็ นแหล่งท่อ งเที่ยวสาคัญแห่ ง
หนึ่ งของมัณฑะเลย์ ที่ยงั เป็ นของดั่งเดิมอยู่ ปั จจุปันพระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้
จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา จากนั้นนาท่านชม พระตาหนักไม้ สักชเวนานจอง (Golden
Palace Monastry) พระตาหนักนี้ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ วิจิตรตระการ
ด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ย
ราชธานี จาก อมรปุระมาอยูท่ ี่เมื อ งมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นพระตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่
พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรื อ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตาหนักนี้ถวายเป็ นวัด ถือได้วา่ เป็ น
งานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแท้จริ ง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดมหากันดายง ซึ่ ง
ตั้งอยูร่ ิ ม ทะเลสาบตองตะมาน ใกล้ส ะพานอูเบ็ง และเป็ นวิทยาลัย สงฆ์ที่ใหญ่ที่สุ ดของพม่า มีภิก ษุ

เที่ยง

และสามเณรมาศึกษาเล่าเรี ยนทางธรรมกว่า 1,200 รู ป และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริ กา ญี่ปุ่น ฯลฯ
มาบวชเรี ย นด้วย วิท ยาลัยสงฆ์แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวิน ัยมากที่สุ ด
ด้วยวัตรปฏิบตั ิพระวินัยอย่างเคร่ งครัดของภิกษุส งฆ์ในวัดมหากันดายง ทาให้มีช าวพม่าจานวนมาก
ส่ งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากัน ที่นี่ และทาให้มีผูม้ ีจิต ศรัท ธาจองคิวกัน นาภัตตาหารมาถวาย
พระทั้ง 1,200 รู ป ไม่เว้นแต่ล ะวัน ทาให้วิทยาลัยสงฆ์แห่ งนี้ ดารงค์อ ยูไ่ ด้แม้จะได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลพม่าไม่มากนัก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
ออกเดินทาง สู่ ท่าเรื อริ มน้ าอิระวดี ข้ามฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง จะเป็ นเส้นทางสู่ มหาเจดีย์ยักษ์
"มิงกุน" ชมซากเจดียข์ นาดใหญ่ ร่ องรอยแห่ งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส และ
นักโทษจานวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้
สู ง ใหญ่ ก ว่ าพระปฐมเจดี ย แ์ ห่ ง สยาม และให้ พ ระองค์ส ามารถ
ทอดพระเนตร ได้จากเมื อ งอังวะที่อ ยูฝ่ ั่ งตรงข้ามแม่ น้ าอิ ระวดี แต่
ด้วยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนแรงงาน
จึงทาให้การก่อสร้างล่าช้า ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน
ในปี พ.ศ.2362 หลั ง พ่ า ย
แพ้ไ ทยในสงคราม 9 ทัพ
เจดียอ์ งค์น้ ี จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดียจ์ ึงถูกทิ้งร้าง
เรื่ อยมา แต่เพียงฐานก็นับ ว่าใหญ่ โตมาก หากสร้างเสร็ จจะมี
ขนาดใหญ่และสู งที่สุดในโลก และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ระดับ
โลกของ มิ งกุน คือ ระฆังยักษ์ มิงกุน นี้ สร้างเมื่ อ ปี พ.ศ.2351
โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดียม์ ิงกุน มีน้ าหนัก 90 ตัน สู ง
4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็ นระฆังที่ตีดงั เดิมทีถูกแขวน
ไว้ที่องค์เจดียป์ อนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดียม์ ิงกุน แต่หลังจากแผ่นดินไหว ทาให้ฐานพระเจดียพ์ งั ลงมา ระฆัง
ยักษ์มิงกุนจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ต้ งั ณ ปั จจุบนั ในอดีตระฆังองค์น้ ี ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากระฆัง
แห่ งพระราชวังเครมลิน ในกรุ งมอสโก ประเทศรัสเซี ย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปั จจุบนั ระฆังยักษ์
มิงกุน จึงเป็ นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนาท่านชมเจดี ยส์ ี ขาวบริ สุทธิ์ ที่

คา่
วันที่สาม
04.00 น.

สร้างบนฐาน 7 ชั้น รู ป เกลี ยวคลื่ น งดงาม "เจดี ย์พ ญาเธี ย รดาน"
เจดียท์ ี่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรี ยบเสมือ นเจดียจ์ ุฬามณี ที่ต้ งั อยูเ่ หนื อ เขาพระสุ เมรุ
ตามความเชื่อในไตรภูมิพทุ ธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริ พนั ธ์ และมหา
นทีสีทนั ดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียอ์ งค์น้ ี ยงั ถูกสร้างให้เป็ นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะ
ยีดอว์ เพือ่ เป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะ
ยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ ใช่หินอ่อ นเหมื อนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ ง
ลุ่มอิรวดี” จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ มัณฑะเลย์ จากนั้น นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)
ซึ่งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึ กพระไตรปิ ฎกทั้งหมด
84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสื อ กิ น เนสบุ๊คได้บ ันทึ กไว้ว่า “หนังสื อ ที่ใหญ่ที่ สุดในโลก” น าท่ าน
เดินทางสู่ เขา Mandalay Hill ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของพระราชวัง เขาลู กนี้ สู ง 240 เมตร ซึ่ ง
เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งอยูบ่ นยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพ
ของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
 พักที่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL หรื อเทียบเท่ า
พิธีล้างหน้ าพระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
จากนั้นนาท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุ นี อัน เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ สู งสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า ถื อ เป็ น
ต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาดใหญ่ ทรงเครื่ อ งกษัตริ ยท์ ี่
ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคาเนื้อนิ่ม” ที่พระ
เจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อ ขึ้นที่เมือ งธรรมวดี เมื่ อปี พ.ศ.689 สู ง
12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุ ้ ม ด้ ว ยท อ งค าเป ล วห น า 2 นิ้ ว ท ร ง
เครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.
2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระ
กัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี
พ.ศ. 2422 สมั ย พระเจ้า สี ป อ ก่ อ นจะเสี ย เมื อ งพม่ าให้ อ ัง กฤษได้เกิ ด ไฟไหม้ว ัด ทองค า จึ ง ท าให้
ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไร

07.00 น.
10.50 น.
13.15 น.

เงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มาขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้วา่ เป็ น
วัดที่ สร้างใหม่ ที่สุดแต่ประดิ ษฐานพระพุท ธรู ปเก่ าแก่ ที่สุดในเมื อ งพม่ า โดยรอบ ๆ ระเบี ยงเจดี ยย์ งั มี
โบราณวัตถุ ที่นาไปจากกรุ งศรี อ ยุธยาเมื่ อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่ วมพิธีการอันสาคัญล้างพระ
พักตร์ถือเป็ นการสักการะเพือ่ ความเป็ นสิริมงคล
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่5)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับ โดยสายการบิน Myanmar Airways 8M 337
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ☺
 ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ 

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ
2 ท่ าน

เด็กเสริมเตียง พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

เด็กไม่ เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน

พักเดี่ยว
ท่ านละ

พฤศจิกายน : 20-22/27-29

10,900

10,900

9,900

3,500

ธันวาคม : 9-11

11,900

11,900

11,900

3,500

ธันวาคม : 11-13

11,900

11,900

11,900

3,500

ธันวาคม : 30 ธ.ค-1 ม.ค 61

11,900

11,900

11,900

4,000

มกราคม : 13-15//27-29

10,900

10,900

10,900

3,500

กุมภาพันธ์ : 10-12// 17-19

10,900

10,900

10,900

3,500

มีนาคม : 3-5//24-26

10,900

10,900

10,900

3,500

12,900

12,900

12,900

4,000

11,900

11,900

11,900

3,500

พฤษภาคม : 12-14//26-28

9,900

9,900

9,900

3,500

มิถุนายน : 9-11//23-25

9,900

9,900

9,900

3,500

เมษายน : 14-16
เมษายน : 15-17

อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ป)
- ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืนตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว
- ค่าภาษีสนามบินไทย,พม่า
- ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง (วงเงิน เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
- ค่าบริ การวีซ่าพม่า

การจองทัวร์ และการชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท สาหรับการจองทัวร์ พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทางเพื่อสารองที่นั่ง ค่าทัวร์
ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสื อเดินทางเล่มจริ งที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่าง
น้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการยกเลิก
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
• กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาการ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาเนินการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่
ว่าจะในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
• 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษทั คืนเงินให้ท้งั หมด
• 2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯจะเก็บค่ามัดจาทัวร์หรื อเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ
(ในกรณี ที่บริ ษทั ฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริ ษทั ฯคืนเงินให้ท้งั หมดหรื อหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ)

หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
• บริ ษทั ขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

• ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การไม่ รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
• ความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล และความเสียหายที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านออกเดินทางไม่ มีหวั หน้ าทัวร์
ผู้เดินทางจานวน15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้ าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้ วย

