


1 สนามบินดอนเมือง	-	เชิดหุนกระบอกของพมา	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	พุกาม	-
เจดียเยเลพญา	-	เจดียชเวสันดอว

SU
TIEN
SAN
HOTEL
(หรือ
เทียบ
เทา
ระดับ	3
ดาว	)

2 เจดียชเวสิกอง	-	วัดอนันดา	-	วัดมนุหา	-	วัดกุบยางกี	-	วัดติโลมินโล	-	เจดีย
สัพพัญู	-	วิหารธรรมยังยี	-	เครื่องเขิน

Hazel
Hotel
ณ	เมือ
งมัณฑะ
เลย
(หรือ
เทียบ
เทา
ระดับ	3
ดาว)

3
พระมหามัยมุนี	-	พระราชวังมัณฑะเลย	-	วัดกุโสดอ	-	เมืองมัณฑะเลย	-	วัดพระ
หินออน	หรือ	วัดตอจี	-	เจดียหยก	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินดอนเมือง	-
พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจดียชเวนานดอว	-	เมืองอมรปุระ	-	สะพานไมอู
เบ็ง	-	ทะเลสาบคองตามัน

20	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 12,900	บาท 12,500	บาท 11,900	บาท 3,000	บาท

3	พ.ย.	60	-	5	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,500	บาท 11,900	บาท 3,000	บาท

1	ธ.ค.	60	-	3	ธ.ค.	60 12,900	บาท 12,500	บาท 11,900	บาท 3,000	บาท

8	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 15,900	บาท 15,500	บาท 14,900	บาท 3,000	บาท

9	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 15,900	บาท 15,500	บาท 14,900	บาท 3,000	บาท

22	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 15,900	บาท 15,500	บาท 14,900	บาท 3,000	บาท

29	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 15,900	บาท 15,500	บาท 14,900	บาท 3,000	บาท

30	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 15,900	บาท 15,500	บาท 14,900	บาท 3,000	บาท

31	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 15,900	บาท 15,500	บาท 14,900	บาท 3,000	บาท



ชวงเชา
08.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชั้น	2	ประตู	1	เคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เอเชีย	Thai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
10.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมัณฑะเลย	โดยเทีย่วบิน	FD	244	**	มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง	**
หมายเหตุ	ในกรณีตองการล็อกทีน่ัง่ไปกลับคาใชจายในการล็อกทีน่ัง่ไปกลับ	200	บาท/ทาน	(ตัว๋

เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุปแบบ	Random	ไมสามารถล็อกทีน่ัง่ได	ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขสาย
การบิน	ในกรณีล็อกทีน่ัง่	กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันทําการจองทัวรคะ

ชวงเทีย่ง
12.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ประเทศพมา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสูเมืองพุกาม	เมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร	โดยรถบัสปรับอากาศ	(ใช

เวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)	พักผอนบนรถตามอัธยาศัย	จากน้ันถึง	เมืองพุกาม
นําทาน	สักการะ	เจดียบูพญา	(Bupaya	Pagoda)ซึ่งตั้งโดดเดนอยูริมน้ําอิรวดี	เจดียองคเล็กๆสีทองอราม

ทรงแปลกตา	เป็นอีกจุดชมวิวที่สงบและสวยงามมาก
นําทานชม	เมืองทะเลเจดีย	ที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบงาย
นําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟา	ณ	เจดียชเวซานดอว	ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดียในมุม

360	องศา	ไดจากเจดียแหงน้ี

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก	ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมี

ชีวิตจริง	พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
พักที่	SU	TIEN	SAN	HOTEL	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



ในกรณีตองการล็อกทีน่ัง่ไปกลับคาใชจายในการล็อกทีน่ัง่ไปกลับ	200	บาท/ทาน	(ตัว๋เครื่องบิน
ของคณะเป็นตัว๋กรุปแบบ	Random	ไมสามารถล็อกทีน่ัง่ได	ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน	ใน
กรณีล็อกทีน่ัง่	กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันทําการจองทัวรคะ
มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่	16	เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มี
แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่สวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศ
พมา	โดยเฉพาะความยิ่งใหญของเจดียจํานวนมากกวา	5,000	องค	จนไดรับ
สมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พันองค	ซึ่งเป็นลักษณะที่บงบอกถึงความ
รุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยางดีคนทั่วไปจึงขนานนาม
เมืองพุกามน้ีวาเป็นอูอาริยธรรมของประเทศ

หรือ	เจดียกลางน้ํา	ตามตํานานเลาวา	เจดียแหงน้ีสรางในสมัยมอญเรือง
อํานาจ	เมื่อราวพันกวาปีกอน	โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝันวาที่แหงน้ีมีเจดีย
สวยงาม	แลวไดไปทูลกษตัริยในสมัยน้ันเพื่อขอใหสรางเจดียกลางน้ําแหงน้ี
และยังไดตั้งจิตอธิษฐานวา	ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย
เจดียแหงน้ีสรางบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ	วา
กันวาหากมีงานพิธีจัดขึน้ที่น่ี	สามารถจุคนไดถึง	2	หมื่นคน

เจดียแหงน้ีสรางขึน้โดยกษตัริยที่มีอํานาจมากพระองคหน่ึงแหงอาณาจักร
พุกาม	นอกจากเจดียแหงน้ีจะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
แลว	ก็ยังมีรูปป้ันเทพเจาศักดิส์ิทธิใ์นศาสนาฮินดูตั้งอยูบริเวณลานของวิหาร
จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูวาเจดียกาเนซา	เจดียชเวสันดอกน้ียังเป็นสถานที่เหมาะ
สําหรับการชมทุงเจดียอีกแหงหน่ึงของพุกามเมื่อยามอาทิตยขึน้และตก

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	SU	TIEN	SAN	HOTEL	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	)

การแสดงหุนสายพมาโอกาสที่แสดงทั้งคืนแบบสมัยกอนนอยมาก	สวนใหญ
มักจะนํามาแสดงในงานอีเวนทตางๆ	หรือโอกาสในงานพิเศษ	การแสดงละคร
หุนเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่สรางสรรคขึน้มาเพื่อเสนอความงดงามทางศิลปะ
และความบันเทิง	การแสดงละครหุนไดรับการพัฒนาจนถูกใชเป็นสัญลักษณ
ของสื่อในหลากหลายวาระ	ไมวาจะเป็นการสื่อสารทางการเมือง	ดังจะเห็นได
จากการแสดงละครหุนของหลายๆ	ประเทศ	อยางเชนที่พมาจะนิยมใชหุนสาย
เพื่อสื่อสารหรือทวงติงการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ	รวมถึงเชื้อพระวงศ
ในราชสํานัก	หรือจะใชหุนเป็นสื่อใหขอมูลกับเด็ก	ชวยโนมนาวจิตใจเด็กๆ	ได
หรืออยางหลายๆ	ประเทศก็ใชหุนเป็นสื่อการสอนกันก็เยอะเพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจ	ขึน้อยูกับวัตถุประสงคในการใชประโยชนและการนําประยุกตใช
จากหุนน้ันๆ

ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



นําทานชม	พระเจดียชเวสิกอง	(Shwezigon	Pagoda)	ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท	มีลักษณะเป็นสี
ทองขนาดใหญ	สรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึน้ครองราชย	เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	จากพระสรีระหลาย
สวน	มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญใชเป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต	และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในพุกาม
ชม	วัดอนันดา	(Ananda	Temple)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง	เป็นวัดสีขาว	มองเห็นไดชัดเจน

สรางเสร็จเมื่อปี	1091	ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม	มีรูปรางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง	4	ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม	และสิ่ง
ที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ	ที่ชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ	ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ	ใหมีแสงสวาง
อยางนาอัศจรรย
ชม	วัดมนุหา	(Manuha	Temple)	ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา	สรางเมื่อปี	1059	โดยพระเจามนู

หะกษตัริยแหงมอญ	เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา	จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ี	โครงสราง
วิหารคอนขางแคบ	มีพระนอนหน่ึงองค	กับ	พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน	สะทอนถึงความคับ
แคนพระทัยของกษตัริยเชลยพระองคน้ีเป็นอยางดี

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะชมสิ่งของขึน้ชื่อของพุกามก็คือ	เครื่องเขิน	(Lacquer	Ware)	ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดใน

พมา	เชน	ถวยน้ํา	จานรอง	โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ	หีบใสของตางๆ	สิ่งที่กําลังเป็นที่นิยมก็คือ	โถใสของ
ทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ	มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ	แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม
พาทานเที่ยว	วัดกุบยางกี	(Gubyaukkyi	Tempel)	สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	สิ่งที่โดดเดนคือ

ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงเหลืออยู
ชม	วัดติโลมินโล	(Htilominlo	Temple)	สรางขึน้เมื่อปี	1211	โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา	เป็น

พระโอรสในพระเจานรปติสิทธู	ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง	และไดเสี่ยงทางเลือกใหเป็นราชทายาท	เป็นวัดสูง	46
เมตร	ยาว	43	เมตร	เทากันทั้ง	4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง	4	ทิศ	ทั้งสองชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
อันเกาแกกับลวดลายปูนป้ัน	อันประณีตสวยงาม	สรางโดยพระติโลมินโล	เมื่อปี	พ.ศ.1761	ซึ่งไดรับการยกยอง
วามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก
นมัสการ	เจดียสัพพัญู	ซึ่งเป็นเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม	ชมวิหารธรรมยันจี	(Dhammayangyt)	สราง

โดยพระเจานะระตู	และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม	สรางขึน้เพื่อลางบาป	ดวยทรงปริวิตก
วาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา	ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่
โหดรายไดเลาตอกันมา
ชมเมืองทะเลเจดีย	ที่สวยงาม	และหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตที่เรียบงาย	ไดเวลาสมควรเดิน

ทางเขาสูเมืองมัณฑะเลย

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูพักที่	Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังควํ่ า	สูง	160	เมตร	ภายในมีหอผีนัต	ซึ่งเป็น
วิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพมาเคารพนับถือ	ในอดีตน้ันเจดียแหงน้ีมีความ
สําคัญของชาวพมามาก	เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มาตั้งแตโบราณ	สิ่งที่นาสนใจสําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธ
ชาดกของพระพุทธเจาที่ปรากฏบริเวณผนัง



ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม	และ
ไดรับยกยองวาเป็น	“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”	อานันทวิหาร
ไดชื่อวางดงามที่สุดเพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง	เป็นวิหาร
ที่มีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก	วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แสดงออกถึงความคับแคนใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย	โดยสรางพระพุทธรูปน่ัง
ขนาดใหญ	3	องค	และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญอีก	1	องค	ในศาลาสี่เหลี่ยม
ผืนผาขนาดเล็ก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เครื่องเขิน	(Lacquer	Ware)	ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา	เชน	ถวยน้ํา
จานรอง	โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ	หีบใสของตางๆ	สิ่งที่กําลังเป็นที่นิยม
ก็คือ	โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ	มีขนาดเบาบางและบีบให
ยุบ	แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม

ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงหลงเหลืออยู	สรางโดย
พระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	ที่โดดเดนดวยภาพจิตกรรม	ฝาผนัง	ที่งดงาม
ที่สุดในพุกาม	และยังคงหลงเหลืออยู	เน่ืองจาก	รัฐบาลแหงสหภาพเมียนมาร
ไมอนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไปภายใน	วิหาร	หรือ	พระเจดีย	ดวยเกรง
วาแสงจากแฟลชจะทําลายภาพภายในใหเสียหาย	ดังน้ัน	จึงไมสามารถบันทึก
ภาพจิตรกรรมที่เขากวากันวา	สวยงาม	และ	ทรงคุณคาทางศิลปะ	ได

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน	เป็นวัดที่สราง
แบบกออิฐถือปูน	ภายในวิหารมีชองบันได	เดินขึน้สูระเบียงชั้นบนได	และวิหาร
แหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย	ตัวพระ
พุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ันมีความแตกตาง	เพราะชวงน้ันเริ่มไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนครับ

เจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม	โดยมีความสูงอยูที่	ประมาณ	61	เมตร
ดวยศิลปะแบบปาละของอินเดีย	ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลย
ครับ	ตั้งอยูใจกลางเมือง	ถัดจาก	วัดอนันดา



วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู	ระหวางการกอสราง	พระเจานรถูจะเสด็จมา
ตรวจงานทุกวัน	จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง	ถาตรวจไปพบวาบริเวณใดที่มีการกอ
อิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได	พระองคจะสั่งใหจับชางที่กอ
อิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ	วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหารที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในพุกาม	แตสรางไมเสร็จ	มีประตูทางเขาออกทั้ง	4	ทิศ	ทําใหตัดกันคลาย
กับไมกางเขนแบบกรีก

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว)

ชวงเชา
04.00	น.	นําทานนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิง่ศักดิส์ิทธิส์ูงสุด	1	ใน	5	แหงของพมา	ถือเป็นตน

แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	ที่
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	เมื่อปี	พ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว
ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุต	ในปี	พ.ศ.	2327	พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี	หรือวัด
ยะไข	(วัดอาระกัน	หรือวัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี	และในปี	พ.ศ.2422
07.00	น.บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	พระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงาม

ที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่	2	วันที่	20	มีนาคม	2488
นําทานไป	พระราชวังไมสักชเวนานจอง	(Golden	Palace	Monastry)	วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง	งดงาม

ตามแบบศิลปะพมาแทๆ	วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย	ทั้งหลังคา	บานประตูและ
หนาตาง	โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา	สรางโดยพระเจามินดงในปี	พ.ศ.
2400

นําทานชม	วัดกุโสดอ	(Kuthodaw	Pagoda)ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่
5	มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธ	และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา	“หนังสือที่
ใหญที่สุดในโลก”

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผา
นําทานเดินทางสู	เมือง	อมรปุระ	ชม	สะพานไมอูเบ็ง	(U-Ben)	สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการ

ชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู	เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208	ตนซึ่งมีอายุกวา	200	ปีทอดขาม	ทะเลสาบคองตามัน	ไป
สูวัดจอกตอจี	ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม
แวะชม	เจดียหยกทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	เป็นเจดียประดับประดาดวยหยกทั้งภายในและภายนอก	ไดเวลา

สมควร
นําทุกทานเดินทางกลับสู	สนามบินมัณฑะเลย
17.30	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	247	**	บริการ

อาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
19.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต	เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี	พระ
มหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิตจิตใจ	ใครที่มากราบไหว
บูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงลํ้า	เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด	ปางมารวิชัยทรง
เครื่อง	ปัจจุบันประดิษฐานอยูที่	“วัดมหามัยมุนี”	หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ	วัดปยกยี
หรือวัดยะไข

พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิตรกองทัพ
อังกฤษ	ปัจจุปัน	พระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูป
แบบของพระราชวัง	ของเกาขึน้มา	แตที่เหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ
ชื่อเทาน้ัน

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	4	พระเจามินดง	ทรงให
จารึกพระไตรปิฎก	84,000	พระธรรมขันธ	ลงบนหินออน	729	แผน	ถือเป็นพระ
ไตรปิฎกเลมใหญที่สุดในโลก	และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการ
บันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี	และไดนํามาประดิษฐานในมณฑป	อยูรอบ
“พระเจดียมหาโลกมารชิน”	มีความสูง	30	เมตร	ซึ่งจําลองรูปแบบมาจากพระ
มหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผา

สรางสมัยพระเจามิงดง	เป็นพระตําหนักที่สรางจากไมสักแกะสลักดวย
ลวดลายพมา	ปิดดวยแผนทองทั้งหลัง	ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึน้ครอง
ราชยจึงทรงยกตําหนักถวายเป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ	แมตอนน้ี
ภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความแวววับของแผนทองแลว	แตหากลอง
ถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก	ภาพที่ออกมาชางงดงามอรามตา
ยิ่งนัก

เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองแหงผูที่เป็นอมตะ	และยังเคยเป็นเมือง
หลวงเกาที่เคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา
กอนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองมัณฑะเลย	เป็นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมือ
งมัณฑะเลย	นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน	ซึ่ง
สามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู	รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของ
เมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตั้งเรียงรายอยูรอบๆ
ตัวเมือง

สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก	สรางขึน้ในสมัยพระเจาโบดอพญา	สรางขึน้เพื่อ
ขามทะเลสาบ	Toungthamon	ระยะทางกวา	1	กิโลเมตร	จุดเดนของสะพาน
เเหงน้ีนอกจากจะเป็นสะพานไมที่ยาวที่สุดเเลวน้ัน	สะพานอูเบ็ง	ยังสรางมา
จากไมสัก	ที่รื้อมาจากพระราชวัง	เเหงกรุงอังวะ



บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

อยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ	โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี	อดีตเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา	กอตั้งโดย
กษตัริยมินดง	แตภายหลังจากที่พมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ
ทําใหเมืองแหงน้ีลดความสําคัญลงไป	แตปัจจุบัน	เมืองมัณฑะเลยไดรับการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา	โดยมีขนาดประชากรที่มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และมี
ความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการทองเที่ยว

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว	(White	jade	Buddha)	สรางจากหินหยกกอน
ใหญนํามาจากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

เจดียหยก	ซึ่งเป็นเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นเจดียประดับประดาดวย
หยกทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งหยกกอนใหญที่สุดอยูใตยอดฉตัร	เป็นเจดีย
ที่สวยอีก	แหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตาม	จํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม

เดินทางไปดวยถาผูเดินทาง	15	ทานขึน้ไปจะมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท
ราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

รายละเอียดเพิม่เติม
1.บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด

จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง	**

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท
2.	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21	วัน)

1.ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)



8.ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.คาทิปไกดทองถิ่น	,	คนขับรถ	ผูชวยคนขับรถ	ใน	อัตราวันละ	150	บาท/วัน/คน	(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ	(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา	ผานทา
อากาศยานนานาชาติ	และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง	เป็นระยะเวลาไมเกิน	14	วัน	ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่	11	สิงหาคม	2558	ทั้งน้ี	หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคา
วีซาเพิ่มอีกทานละ	1,000	บาท
PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือ	ไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต	12-21	เมษายน	2560	พระราชวังมัณฑะเลย/
พระราชวังไมสักชเวนานจองจะปิดใหบริการคะ	โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนไปเที่ยวที่สถานที่ทองเที่ยวอื่นแทนคะ

1	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี


