


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	เมืองมิงกุน	-	หมูบานมิงกุน
-	มหาเจดียยักษ	หรือ	เจดียมิงกุน	-	ระฆังมิงกุน	-	เจดียชินพิวมิน(เมียะ
เต็งดาน)

พักที่	SHWE
HTEE	/
VICOTRIA
PALACE
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	3
ดาว

2 พระราชวังมัณฑะเลย	-	พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจดียชเวน
านดอว	-	ทะเลสาบคองตามัน	-	วัดกุโสดอ	-	ภูเขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ
วัดกุสินารา

พักที่	SHWE
HTEE	/
VICOTRIA
PALACE
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	3
ดาว

3 พระมหามัยมุนี	-	สะพานไมอูเบ็ง	-	วัดมหากันดายงค	-	หมูบานทอผา
อินปอขอม	-	โรงงานทําทองคําเปลว	-	วัดลาภะมุณี	(งูศักดิส์ิทธิ)์	หรือ
วัดพญางู	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินดอนเมือง

25	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 ฿12,900
฿8,888 ฿12,900	฿8,888 ฿12,900	฿8,888 ฿3,000

9	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿14,900
฿13,900 ฿14,900	฿13,900 ฿14,900	฿13,900 ฿3,000

16	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿12,900
฿11,900 ฿12,900	฿11,900 ฿12,900	฿11,900 ฿3,000



ชวงเชา
08.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	ประตู	1	เคาทเตอรสายการบินไทย
แอรเอเชีย	Thai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
10.50	น.	ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย	โดยเทีย่วบิน	FD	244	บริการอาหารบนเครื่อง
12.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ประเทศพมา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	เมืองมิงกุน	โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน	จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต	เขต

เมืองอมรปุระ	ทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน	ซึง้เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ	แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปได
ดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง	ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิ
รวดีที่มีลักษณะเป็น	“กึ่งบานกึ่งแพ”	เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก	โดย
เฉพาะฤดูน้ําหลาก	ระดับน้ําจะขึน้สูงกวาฤดูแลวกวา	10	เมตร	ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ	คือถาน้ําขึน้สูงก็
รวมแรงกันยกบานขึน้ที่ดอนครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิต
ประจําวัน
นําทานชม	เจดียมิงกุน	รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง	ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะ

ไข	แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเป็นผลสําเร็จ	จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญ
ขึน้และยากขึน้	ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน	พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสราง
เจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญ
เทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม	และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม	ซึ่งในเวลาน้ันถือเป็นเจดียที่
สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ
ระฆังมิงกุน	ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ	เพื่ออุทิศทวายแด

มหาเจดียมิงกุน	จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน	คือเป็นระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง	10เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ํา
หนัก87ตัน	เลาขานกันวา	พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนาย
ชางทันทีที่สรางเสร็จ	ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุ
งมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษที่ยังคง
สงเสียงกองกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี	โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใต
ระฆังไดถึง100	คน
เจดียชินพิวมิน	(เมียะเต็งดาน)	ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล	ไดชื่อวาเป็นเจดียที่สวยสงามาก

แหงหน่ึงสรางขึน้ในปี	พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว	พระราชนัดดาในพระเจาปดุง	เพื่อเป็นอนุสรณแหง
ความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน	ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร	จึงไดรับสมญานามวา	“ทัชมา
ฮาลแหงลุมอิรวดี”	เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลปที่สรางขึน้ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอด
เขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลางและโลกและจักรวาล	ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภูมิ	หลังจากน้ันเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	กุงเผา
เขาสูพักที	่SHWE	HTEE	/	VICOTRIA	PALACE	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

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยประมาณ	11	กม.	นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะนิยมลง
เรือจากเมืองมัณฑะเลย	ลองไปตามลําน้ําอิรวดี	เพื่อไปยังเมืองมิงกุน	แตจริงๆ
สามารถดินทางโดยรถได	แตการเดินทางโดยเรือเป็นที่นิยมมากกวา	เพราะจะ
ไดชมความสวยงามของธรรมชาติระหวางทางดวย	คาเรือไป-กลับ	ตกลําละ
35,000	จาต	เป็นเรือลําใหญ	น่ังไดเป็น	10-20	คน	ใชเวลาลองเรือประมาณ	1
ชั่วโมง

หมูบานมิงกุน	ซึง้เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ	แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดี
และไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของ
พระเจาปดุง	ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเป็น	“กึ่งบานกึ่ง
แพ”	เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก	โดย
เฉพาะฤดูน้ําหลาก	ระดับน้ําจะขึน้สูงกวาฤดูแลวกวา	10	เมตร	ชาวพมาจึงนิยม
สรางบานกึ่งแพ	คือถาน้ําขึน้สูงก็รวมแรงกันยกบานขึน้ที่ดอนครั้นน้ําลงมากก็
ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน

การกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง	7	ปี	พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต	ภาย
หลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ	มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแคฐาน	ทวา
ใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคง	ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเป็น
เจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก	สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณแผนดินไหวในปี	พ.ศ.2381

ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง	10	เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ําหนัก	87	ตัน	เลาขานกัน
มาวา	พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ	จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีที่สรางเสร็จ	ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษที่เล็ก
กวาระฆังแหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว	แตระฆังเคลมลิน
น้ันแตกราวไปแลว	ไมสามารถนํามาใชงานไดอีก	ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษ
ที่สามารถสงเสียงกองกังวานไดจริงๆที่เหลืออยูในโลก

เจดียชินพิวมิน	(เมียะเต็งดาน)	ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล	ไดชื่อวา
เป็นเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึน้ในปี	พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีด
อว	พระราชนัดดาในพระเจาปดุง	เพื่อเป็นอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอ
พระมหาเทวีชินพิวมิน	ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร	จึงไดรับสมญานามวา
“ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”	เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลปที่สรางขึน้ดวยภูมิจักรวาล
คือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลาง
และโลกและจักรวาล	ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	กุงเผา
	พักที่	SHWE	HTEE	/	VICOTRIA	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว



บริการอาหารบนเครื่อง

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	พระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงาม

ที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่	2	วันที่	20	มีนาคม	2488	เครื่อง
บินฝ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวย
เหตุผลวา	พระราชวังน้ีเป็นแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ป ุนพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเป็นระราชวังไมสักก็ถูก
ไฟไหมเผาราบเป็นหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยูปัจจุปัน
พระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึน้มา
จากน้ันนําทานไป	พระราชวังไมสักชเวนานจอง	(Golden	Palace	Monastry)	วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง

งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ	วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย	ทั้งหลังคา	บานประตูและ
หนาตาง	โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา	สรางโดยพระเจามินดงในปี	พ.ศ.
2400	ซึ่งเป็นปีที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน
แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม	พระเจาธีบอ	หรือ	สีป อ	พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเป็นวัด	ถือไดวาเป็นงาน
ฝีมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	วัดกุโสดอ	(Kuthodaw	Pagoda)ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่

5	มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธ	และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา	“หนังสือที่
ใหญที่สุดในโลก”ทานชม	วัดกุสินารา	เป็นวัดที่มีอายุหลายรอยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน	ปางปรินิพพาน	มี
ความสวยงามมาก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เขามัณฑะเลย	ตั้งอยูทาง	ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	มีความสูง	240

เมตร	เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย	อยูบนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง
ชมพระอาทิตยลับขอบฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	เมนูพิเศษ	กุงเผา
เขาสูพักที	่SHWE	HTEE	/	VICOTRIA	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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



อยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ	โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นจุดชมวิวสวยงามและมีปูชนียสถานสําคัญๆ	ใหนักทองเที่ยวไดชม	ทั้งดู
ธรรมชาติ	ดูทิวทัศนอันสวยงามที่สุด	และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย	ไดเกือบ
ทั้งหมด	สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยไดเป็นอยางดี	เป็น
แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตางพากันแวะเวียนมาสัมผัส	เที่ยวชมตลอด
เวลา

	บริการอาหารคํ่า	เมนูพิเศษ	กุงเผา
	พักที่	SHWE	HTEE	/	VICOTRIA	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

ชวงเชา
04.00	น.	นําทานนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด	1	ใน	5	แหงของพมา	ถือเป็นตนแบบ

พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	ที่พระเจา
กรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	เมื่อปี	พ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว	ทรงเครื่อง
ประดับทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุต	ในปี	พ.ศ.2327	พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี	หรือวัดยะไข	(วัด
อาระกัน	หรือวัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี	และในปี	พ.ศ.2422	สมัยพระเจา	สีปอ
เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณ	วัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน	สวยงามมาก

จากน้ันกลับโรงแรม
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	สะพานไมอูเบ็ง	(U-Ben)	สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู	เสาของ

สะพานใชไมสักถึง	1,208	ตนซึ่งมีอายุกวา	200	ปีทอดขาม	ทะเลสาบตองตามัน	(Toungthamon)

จากน้ันนําทานรวมทําบุญถวายปัจจัย	ณ	วัดมหากันดายงค	(Maha	Gandayon	Monastery)	ซึ่งเป็นวัดที่
ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ	ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับ
ถวายภัตตาหารเพล
จากน้ันนําทานชม	ผาดุลยา	ชม	โรงทอผา	ที่ใชในราชสํานักมัณฑะเลย	ที่มีวิธีกในการทอที่แตกตางไปจาก

การทอผาในประเทศตางๆ	โดยใชกระสวยมากกวา	100	กระสวยเป็นเสนยืนนิยมทอผาทั้งผาฝาย	และผาไหม	ใน
สมัยราชสํานักมัณฑะเลย	ผาชนิดน้ีสงวนไวสําหนับวังหลวงเทาน้ัน	ปุถุชนธรรมดา	ไมสามารถนํามานุงหมได



โดยผลิตเป็นผานุงของสตรีในวังสมัยน้ัน	สีที่นิยมไดแก	สีฟา	และสีชมพู
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทานชม	โรงงานทําทองคําเปลว	เป็นกรรมวิธีโบราณ	ที่ใชวิธีตีทองคํากอนเล็กๆ	ใหกลายเป็ฯแผนบางๆ

คนไทยนอยคนนักที่จะเคยเห็นวิธีการทําแบบดั่งเดิมแมแตในบานเราเอง	ซึ่งปัจจุบันทองคําเปลวลวนแตผลิต
จากโรงงานสวนใหญซึ่งไมใชทํามาจากทองคําแท
นําทานชม	วัดพญางู	ซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อวา	มีพญางูมีสวนชวยสรางวัดน้ีขึน้มา	บางกลาววากันวาเป็นงูที่

เลื้อยเขามาอยูในวัดเอง	แตแปลกมากที่งูพวกน้ีไมทํารายใครเลย	ทุกๆวัน	ตอน	11.00	น.	ก็จะมีพิธีอาบน้ําใหงู
ผูคนที่มีจิตศรัทธาก็จะแหไปดูกันไดเวลาสมควร
นําทุกทานเดินทางกลับสู	สนามบินมัณฑะเลย
18.10	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	247	บริการอาหาร
บนเครื่อง
20.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

เป็นวัดใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ	ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูป
เดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับอาหารพระพุทธมหามุนี	หรือรูจักกันใน
นามพระลางหนา	ที่มีความงดงามตามศิลปกรรมพมา	ที่มีลักษณะเป็น
พระพุทธรูปสําริดปิดทอง	ที่อย	คูบานคูเมืองมาชานาน	เป็นสถานที่ที่สําคัญ
รองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

หมูบานทอผาอินปอขอม	ซึ่งเป็นหมูบานที่นําเสนใยบัวมาทอเป็นเสื้อผา,	ผาพัน
คอ	ฯลฯ	ชม	วัดแมวกระโดด	มีอายุ	200	กวาปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



บริการอาหารบนเครื่อง

เป็นกรรมวิธีโบราณ	ที่ใชวิธีตีทองคํากอนเล็กๆ	ใหกลายเป็ฯแผนบางๆ	คนไทย
นอยคนนักที่จะเคยเห็นวิธีการทําแบบดั่งเดิมแมแตในบานเราเอง	ซึ่งปัจจุบัน
ทองคําเปลวลวนแตผลิตจากโรงงานสวนใหญซึ่งไมใชทํามาจากทองคําแท

เป็นวัดที่มีความเชื่อวา	มีพญางูมีสวนชวยสรางวัดน้ีขึน้มา	จะมีงู	3	ตัว	ขดตัวอยู
ขางๆพระพุทธรูปโดยในทุกๆวันจะเลื้อยลงมาอาบน้ําและทานไขวันละ	3	ฟอง
ในทุกๆวันและก็จะเลื้อยกลับขึน้ไปเฝาพระพุทธรูปเป็นเวลา	24	ชม.	วากันวา
เป็นงูที่เลื้อยเขามาอยูในวัดเองและงูเหลาน้ีไมเคยทํารายใครเลย	เปรียบ
เสมือนงูที่อยูภายใตการดูแลของพระพุทธเจา

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร	และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

2.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

3.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

4.	กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือผลประโยชน	ตลอด
จนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง	โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ
พมา

6.	สําหรับ	ผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง	ทางบริษทัฯ	ทัวร	จะไมรับผิดชอบในกรณี	ที่	ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ

7.	ขอสงวนสิทธิ	จํานวนผูเดินทาง	10	ทานขึ้นไป	ออกเดินทางไดแนนอน	ถาจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา	8
ทาน	ทางบริษทัฯ	ออกเดินทาง	แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี	ไกดทองถิน่	ที่
พูดภาษาไทยไดเป็นอยางดี	คอยรับทีส่นามบินพมา	และ	จะคอยบริการทุกทาน	ตลอดการเดินทางที่
ประเทศพมาเป็นอยางดี	แตถาตํ่ากวา	8	ทาน	ทางบริษทั	ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนัน้	แต
จะแจงใหทราบกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ไป-กลับ	ชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย–กรุงเทพฯ	โดยสารการบิน	Air	Asia	(FD)
2.	คาภาษีสนามบินพมา	และ	คาภาษีสนามบินไทย
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาที่พักระดับ	3	ดาว	3	คืน	(ตามที่ระบุไวในรายการ)

5.	คาระวางน้ําหนัก	20	กิโลกรัม
6.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
7.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
8.	อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
9.	ประกันภัยในการเดินทาง	ในกรณีที่	เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ	จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน	1,000,000	บาท	คา

รักษาพยาบาล	500,000	บาท	(คุมครอง	ผูเอาประกันภัย	อายุระหวาง	6-75	ปี	ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ ากวา	6
ปี	หรือ	ระหวาง	75-85	ปี	คุมครอง	50	%	ของจํานวนเงินเอาประกันภัย	ทั้งน้ีขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม	/	สวนใน
กรณี	ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา	85	ปี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง)	วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ
(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา	**อาหารเป็นพิษเทานัน้**)

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

2.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
3.	คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
4.	ทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ,	พนักงานโรงแรม,	รานอาหาร	หัวหนาทัวรจากเมืองไทย	600
บาท	/	ลูกคา	1	ทาน	(มากหรือนอยขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นสําคัญ)



5.	คาใชจายสวนตัว	หรือ	คาใชจายอื่น	ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม
6.	คาทําวีซาในกรณีเรงดวน	/	คาทําหนังสือเดินทางไทย	/	คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
7.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

สําคัญทีสุ่ด!!	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	7	เดือน	นับจากวันเดินทางและมีหนาที่เหลือไว
ประทับตราไมนอยกวา	2	หนา
**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถาม	**

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด
ในกรณีทีผู่โดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทาน

ไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดังกลาว	ถาเกิดขอผิด
พลาดทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี
รายการทองเทีย่วน้ีอาจเปลีย่นแปลง	หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม	โดยอยูในดุลยพินิจของ

หัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งน้ัน	ๆ	โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ	และขึน้อยูกับสภาพ
การณปัจจุบัน

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได
15วัน	กอนการเดินทาง)


