


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	อังวะ	-	หอคอยเมืองอังวะ	-	วัด
มหาอองเหม	-	Bagaya	Monastery	-	เมืองสกายน	-	วัดเจดียนมนาง	-	เจดีย
อูมินทงแส

พักที่
HOTEL	YI
LINK
MANDALAY
3	ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 พระราชวังมัณฑะเลย	-	พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจดียชเวนานดอว	-
วัดกุโสดอ	-	เมืองมิงกุน	-	หมูบานมิงกุน	-	มหาเจดียยักษ	หรือ	เจดียมิงกุน	-
ระฆังมิงกุน	-	เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

พักที่
HOTEL	YI
LINK
MANDALAY
3	ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 พระมหามัยมุนี	-	เมืองอมรปุระ	-	สะพานไมอูเบ็ง	-	วัดมหากันดายงค	-
สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

1	มี.ค.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

16	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

6	เม.ย.	61	-	8	เม.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000



ชวงเชา
10.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	4	เคาทเตอร	F	สายการบินบางกอกแอรเวย

Bangkok	Airway	(PG)

12.05	น.	ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย	โดยเทีย่วบิน	PG	709	**	บริการอาหารบนเครื่อง**

ชวงบาย
13.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ประเทศพมา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางไปยัง	เมืองอังวะ	นําเที่ยวชม	เมืองอังวะ	อยางเพลิดเพลิน	ดวยรถมา	ซึ่งอังวะเป็นราชธานี

โบราณอีกแหงหน่ึงของพมา	ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกวา	คาวเซตั่นคา	เป็นประตูที่ปัจจุบันมีความ
สมบูรณที่สุด	และใชเป็นประตูสําหรับทําพิธีสระผมในเทศกาล	ติ่นจาน(สงกราณต	ของชาวพมา	ชม	Watch
Tower	(Nan	Myint)	หอคอยเมืองอังวะ	เป็นสวนหน่ึงของพระราชวัง	เพื่อใช	สังเกตการณขาศึก	สรางขึน้ในปี
ค.ศ.1822	หลังจากที่เกิดแผนดินไหวในปี	ค.ศ.1838	หอแหงน้ีเกิดการเอียงตัว	แตไดรับการบูรณะเป็นโครงสราง
เดิมน้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมาในชวงตนศตวรรษที่	19	ชม	Maha	Aungmye	Bonzan	วัดมหาออง
เหม	บอนซาน	สรางโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจาบาจีดอ
จากน้ันชม	Barayar	Monastery	สรางโดย	พระเจาบายีดอ	ปี	ค.ศ.1834	ไมสักที่มีขนาดใหญ	สวยงามไดซุม

ประตู	บานประตูหรือหลังคา	ซึ่งอาคารแหงน้ีมีเสาไมสักรองรับน้ําหนักอยูถึง	267	ตน
จากน้ัน	เดินทางสูเมืองสกายน	ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมือง

สกายน	ลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา	และริมฝ่ังแมน้ํา	ประมานพุทธศตวรรษ
ที่	19	มีเจาเชื้อสายไทยใหญเมืองสกายน	นาม	สอยุน	รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเป็นกษตัิยอยูที่เมืองสกายน	หรือสะ
แกง	ที่ตั้งปัจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําอิรวดี	หางจากมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ	10
กิโลเมตร	สกายนเป็นราชธานีไดเพียง	59	ปี	ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน	สุดทายพระเจาโดะมินพญา	ไดรับชัย
ชนะจึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งที่ปากแมน้ํามิดแง	ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี	จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะใน
เวลาตอมา
จากน้ัน	ชมเจดียกวงมูดอร	หรือวัดเจดียนมนาง	สรางโดยพระเจาตาหลู	เมื่อปี	ค.ศ.1636	เพื่อใชเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา	เจดียน้ีเป็นเจดียทรงโอควํ่ าแบบสิงหล	หรือเจดีย
ทรงลังกา	มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกน้ี	ไดตนแบบมาจากถัน	พระชายาคนโปรดของพระเจาตา
หลู	องคเจดียมีความสูง	46	เมตร	เสนรอบวงวัดได	274	เมตร	และใชอิฐในการกอสรางมากถึง	10,126,552	กอน
แลวชม	Umin	Thonse`	Pagoda	or	30	Caves	Pagoda	เจดียอูมินทงแส	ภายในมีพระพุทธรูป	45	องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล
จากน้ันขึ้น	เขาสกายน	เป็นภูเขาขนาดกลาง	มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ	ที่วางตัวอยูตาม

ไหลเขา	เพื่อจะไดทําความรูจักกับเมืองสกายนใหมากขึน้	เพราะไมวาจะมองจากมุมไหนของดานบน	สิ่งที่เห็นได
คือ	กลุมเจดียตางๆ	ที่กระจายตัวอยูโดยรอบ	มองเรื่อยไปจนสุด	ถึงแมน้ําอิระวดี	แมน้ําสายหลักของเมืองน้ี	ที่ยัง
คงทําหนาที่	เลี้ยงผูคนริมลําน้ําไดอยางดี	ตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน	เชิญถายภาพไวเป็นที่ระลึก	ตามอัธยาศัย	ได
เวลาสมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมระดับ	3	ดาว	HOTEL	YI	LINK	MANDALAY	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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

ตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	ประเทศพมา	เป็นเมืองหลวงเกาของพมาถึง	5	ครั้งใน
ชวง	360	ปีระหวาง	ค.ศ.	1365	ถึง	ค.ศ.	1842	ทั้งในสมัยราชวงศอังวะ	ราชวงศ
ตองอู	และราชวงศอลองพญา	ในประวัติศาสตรเมืองอังวะผานการสูรบ	ถูก
ปลนสะดมและฟ้ืนฟูมาแลวหลายครั้ง	ปัจจุบันถูกทิ้งรางหลักจากถูกทําลาย
อยางสิ้นเชิง	อันเป็นผลมาจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่	22	มีนาคม	ค.ศ.
1839	ซากปรักหักพังที่เหลืออยูยังเป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญสําหรับนักทอง
เที่ยวจากมัณฑะเลย

ชม	Watch	Tower	(Nan	Myint)	หอคอยเมืองอังวะ	เป็นสวนหน่ึงของพระราชวัง
เพื่อใช	สังเกตการณขาศึก	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1822	หลังจากที่เกิดแผนดินไหว
ในปี	ค.ศ.1838	หอแหงน้ีเกิดการเอียงตัว	แตไดรับการบูรณะเป็นโครงสราง
เดิม	น้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมาในชวงตนศตวรรษที่	19

วัดมหาอองเหม	บอนซาน	เป็นวัดใหญที่สรางจากหินแกะสลักสวยงาม	มีการ
สรางหลายๆชั้นสลับซับซอน	-	See	more	at:
http://athlons.blogspot.com/2014/06/Mandalay-
02.5.html#sthash.QrbdMdqB.dpuf

วัดน้ีสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1834	ชวงรัชสมัยของพระเจาบากีดอว(Bagyidaw)
โดยสรางขึน้ดวยไมสักทั้งหลัง	ประกอบดวยเสาไมสักขนาดมหึมาทั้งสิ้น	267
ตน	เสาตนที่ใหญสุดวัดความสูงได	60	ฟุต	มีเสนรอบวง	9	ฟุต	วัดน้ีมีโครงสราง
ที่ใหญโต	โดยมีขนาดความยาว	188	ฟุต	กวาง	103	ฟุต	วัดน้ีเป็นที่เก็บมรดก
ทางวัฒนธรรมของพมาไมวาจะเป็นสถาปัตยกรรมหรืองานแกะสลักเกาแก
หลายๆชิ้น	ซึ่งยากที่จะพบเจอในยุคสมัยน้ีแลว

เมืองสกายน	ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของเมืองสกายน	ลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบน
ภูเขาและริมฝ่ังแมน้ํา	ประมานพุทธศตวรรษที่	19	มีเจาเชื้อสายไทยใหญเมือง
สกายน	นามสอยุน	รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเป็นกษตัิยอยูที่เมืองสกายน	หรือ
สะแกง	ที่ตั้งปัจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําอิรวดีหางจา
กมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ	10	กิโลเมตร	สกายนเป็นราชธานีไดเพียง
59	ปี	ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน	สุดทายพระเจาโดะมินพญา	ไดรับชัยชนะ
จึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งที่ปากแมน้ํามิดแง	ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี	จน
เป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาตอมา



บริการอาหารบนเครื่อง

วัดเจดียนมนาง	สรางโดยพระเจาตาหลู	เมื่อปี	ค.ศ.1636	เพื่อใชเป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา	เจดียน้ีเป็นเจดีย
ทรงโอควํ่ าแบบสิงหล	หรือเจดียทรงลังกา	มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลม
ผาครึ่งซีกน้ี	ไดตนแบบมาจากถัน	พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู	องค
เจดียมีความสูง	46	เมตร	เสนรอบวงวัดได	274	เมตร	และใชอิฐในการกอสราง
มากถึง	10,126,552	กอน

วัดอูมินทอนซ	(U	Min	Thonze	Pagoda)	หรือวัด	30	ถํ้า	วัดน้ีอยูกลางเนินเขา
สกายนฮิล	ทําใหมองเห็นทัศนียภาพสวย	งามของป าเจดียบนภูเขา	และสายน้ํา
อิรวดี(Ayeyarwady	River)	ที่ไหลอยูเบื้องลาง	ภายในมีพระพุทธรูป	45	องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	YI	LINK	MANDALAY	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานชม	พระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงาม

ที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา	หรือ	สงครามโลกครั้งที่	2	วันที่	20	มีนาคม	2488
เครื่องบินฝ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมา
ดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเป็นแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ป ุน	พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเป็นพระราชวังไม
สักก็ถูกไฟไหมเผาราบเป็นหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการ	และ	คูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิม
อยูปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึน้มา
จากน้ัน	นําทานไป	พระราชวังไมสักชเวนานจอง	(Golden	Palace	Monastry)	วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง

งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ	วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย	ทั้งหลังคา	บานประตูและ
หนาตาง	โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา	สรางโดยพระเจามินดงในปี	พ.ศ.
2400	ซึ่งเป็นปีที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน
แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม	พระเจาธีบอ	หรือ	สีป อ	พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเป็นวัดถือไดวาเป็นงาน
ฝีมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง
นําทานชม	วัดกุโสดอ	(Kuthodaw	Pagoda)	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่

5	มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธ	และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา	“หนังสือที่
ใหญที่สุดในโลก”
12.00	น.	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ัน	นําทานสู	เมืองมิงกุน	โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน	จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต	เขต

เมืองอมรปุระ	ทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน	ซึง้เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ	แต	อยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปได
ดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง	ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิ
รวดีที่มีลักษณะเป็น“กึ่งบานกึ่งแพ”เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก	โดยเฉพาะ
ฤดูน้ําหลาก	ระดับน้ําจะขึน้สูงกวาฤดูแลวกวา	10	เมตร	ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ	คือถาน้ําขึน้สูงก็รวม
แรงกันยกบานขึน้ที่ดอนครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิต
ประจําวัน
นําทานชม	เจดียมิงกุน	รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง	ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะ



ไข	แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเป็นผลสําเร็จ	จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญ
ขึน้และยากขึน้	ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดานพรอมกับ	เกณฑแรงงานขาทาส	จํานวนมากกอสราง
เจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญ
เทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวา	พระปฐมเจดียในสยาม
ระฆังมิงกุน	ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ	เพื่ออุทิศทวายแด

มหาเจดียมิงกุนจึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน	คือเป็นระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง	10เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ําหนัก
87	ตันเลาขานกันวา	พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนายชาง
ทันทีที่สรางเสร็จ	ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก
เพียงใบเดียว	ทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึง	ภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษที่ยังคงสง
เสียงกองกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี	โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆัง
ไดถึง100	คน
เจดียชินพิวมิน	(เมียะเต็งดาน)	ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล	ไดชื่อวาเป็นเจดียที่สวยสงามาก

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

ชวงคํ่า
19.00	น.	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผา
นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมระดับ	3	ดาว	โรงแรมระดับ	3	ดาว	HOTEL	YI	LINK	MANDALAY	หรือ

เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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

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



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	กุงแมน้ําเผา
	พักที่	HOTEL	YI	LINK	MANDALAY	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
04.00	น.	จากน้ันนําทานนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิง่ศักดิส์ิทธิส์ูงสุด	1	ใน	5	แหงของพมา	ถือ



เป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคํา
เน้ือน่ิม”	ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	เมื่อปี	พ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลว
หนา	2	น้ิว	ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุต	ในปี	พ.ศ.	2327	พระเจาปดุงไดสรางวัดมหา
มุนี	หรือวัดยะไข	(วัดอาระกัน	หรือวัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี	และในปี	พ.ศ.2422	สมัยพระเจา	สี
ปอ	
เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณ	วัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน	สวยงามมาก

จากน้ันกลับโรงแรม
07.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง	อมรปุระ	(Amrapura)	เมืองแหงผูเป็นอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะ

เลยซึ่งเป็นราชธานีเพียง	76	ปี	แหงหน่ึงของพมากอนที่จะยายมายอยูที่เมืองมัณฑะเลยในปี	พ.ศ.2400
จากน้ันนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมือง

สกาย	ลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา	และริมฝ่ังแมน้ํา
ชม	สะพานไมอูเบ็ง	สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู	เสาของสะพานใชไมสัก

ถึง1,208	ตนซึ่งมีอายุกวา	200	ปีทอดขาม	ทะเลสาบคองตามัน	(Toungthamon)	ไปสูวัดจอกตอจีซึ่งมีเจดียที่
สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม
จากน้ัน	นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ	1,400	รูป	ณ	วัดมหากันดายงค	ซึ่งเป็นวัดใหญที่สุดของพมาที่

เมืองอมรปุระ	ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวม	ในทุกๆวันเวลา	10.30	น.จะ
มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก	มารวมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร	ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ	และเณรที่มา
ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดมหากันดายน	ในเมืองมัณฑะเลย	ที่น่ีมีพระสงฆ	และเณรจําวัดอยูเกือบ	1,400	รูป

ชวงบาย
14.15	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG	710	**	บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
16.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง	**
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.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว

ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเทีย่วบาง

รายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตาง
ประเทศแบบเหมาจายขาด	กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม

เดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดิน
ทางไมนอย	กวา15	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,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่	เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยู	นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไมบังคับ
ทิปคะ)

**	ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา	ผานทาอากาศยานนานาชาติ	และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง	เป็นระยะเวลาไมเกิน	14	วัน	ซึ่ง
จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่	11	สิงหาคม	2558	ทั้งน้ี	หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก	ทางทัวรจะ
ตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีกทานละ	1,000	บาท	**
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

กรณีทีท่านตองออกตัว๋ภายใน	เชน	(ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

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

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตาม	จํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


