


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	พุกาม	-	เจดียชเวสิกอง	-	เชิดหุน
กระบอกของพมา

SU
TIEN
SUN
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

2 พุกาม	-	วัดติโลมินโล	-	เจดียสัพพัญู	-	วิหารธรรมยังยี	-	วัดอนันดา	-	วัดมนุหา	-
วัดกุบยางกี	-	เครื่องเขิน	-	สะพานไมอูเบ็ง	-	ทะเลสาบคองตามัน

YI
LINK
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา
ระดับ	3
ดาว

3 เมืองมิงกุน	-	หมูบานมิงกุน	-	มหาเจดียยักษ	หรือ	เจดียมิงกุน	-	ระฆังมิงกุน	-	เจดียชิ
นพิวมิน(เมียะเต็งดาน)	-	พระราชวังมัณฑะเลย	-	พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจ
ดียชเวนานดอว	-	วัดกุโสดอ	-	ภูเขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ	วัดกุสินารา

YI
LINK
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา
ระดับ	3
ดาว

4 พระมหามัยมุนี	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	เจดียหยก	-	สนามบินดอนเมือง -

16	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,400 ฿3,500



เชา

08.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออกระหวางประเทศ	ประตู	3	เคานเตอร	สาย
การบินไทยแอรเอเชีย	Thai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
11.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมัณฑะเลย	โดย	เทีย่วบิน	FD	244	(บริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

12.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ประเทศพมา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
ทานเดินทางสู	เมืองพุกาม	เมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร	เมืองทะเลเจดียที่สวยงามและ

หมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบงายโดยรถบัสปรับอากาศ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4
ชัว่โมง)	พักผอนบนรถตามอัธยาศัย

นําทานชม	พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon	Pagoda)	ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท	มีลักษณะเป็นสี
ทองขนาดใหญ	สรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึน้ครองราชย	เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	จากพระสรีระหลาย
สวน	มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ	ใชเป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต	และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในพุกาม

นําทานชมและเก็บภาพ	พระอาทิตยลับขอบฟ า	ณ	จุดชมวิว	ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดียในมุม	360
องศา	ไดจากเจดียแหงน้ี

คํ่า

บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โชวเชิดหุนกระบอก	ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง	พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
พักที่	SU	TIEN	SUN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา

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



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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	SU	TIEN	SUN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาชม	วัดติโลมินโล	(Htilominlo	Temple)	สรางขึน้เมื่อปี	1211	โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-

มยา	เป็นพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู	ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง	และไดเสี่ยงทางเลือกใหเป็นราชทายาท	เป็น
วัดสูง	46	เมตร	ยาว	43	เมตร	เทากันทั้ง	4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง	4	ทิศ	ทั้งสองชั้น	มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนป้ัน	อันประณีตสวยงาม	สรางโดยพระติโลมินโล	เมื่อปี	พ.ศ.1761	ซึ่ง
ไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก

นําทานนมัสการ	เจดียสัพพัญู	ซึ่งเป็นเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
นําทานชม	วิหารธรรมยันจี	(Dhammayangyt)	สรางโดยพระเจานะระตู	และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดที่ใหญ

ที่สุดในเมืองพุกาม	สรางขึน้เพื่อลางบาป	ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองค
ไปในชาติภพหนา	ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา



นําทานชม	วัดอนันดา	(Ananda	Temple)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง	เป็นวัดสีขาว	มองเห็นได
ชัดเจนสรางเสร็จเมื่อปี	1091	ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม	มีรูปรางเป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส	มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง	4	ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม
และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ	ที่ชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ	ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ	ใหมีแสง
สวางอยางนาอัศจรรย

นําทานชม	วัดมนุหา	(Manuha	Temple)	ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา	สรางเมื่อปี	1059	โดย
พระเจามนูหะกษตัริยแหงมอญ	เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา	จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ี
โครงสรางวิหารคอนขางแคบ	มีพระนอนหน่ึงองค	กับ	พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน	สะทอน
ถึงความคับแคนพระทัยของกษตัริยเชลยพระองคน้ีเป็นอยางดี

จากน้ันพาทานเที่ยว	วัดกุบยางกี	(Gubyaukkyi	Tempel)	สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	สิ่งที่โดด
เดนคือ	ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงเหลืออยู

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เมนูกุงเผา
นําทานแวะชมสิ่งของขึน้ชื่อของพุกามก็คือ	เครื่องเขิน	(Lacquer	Ware)	ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดใน

พมา	เชน	ถวยน้ํา	จานรอง	โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ	หีบใสของตางๆ	สิ่งที่กําลังเป็นที่นิยมก็คือ	โถใสของ
ทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ	มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ	แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม

ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางสู	เมืองมัณฑะเลย	โดยรถบัสปรับอากาศ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4
ชัว่โมง)

นําทานชม	สะพานไมอูเบ็ง	(U-Ben)	สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู	เสาของ
สะพานใชไมสักถึง	1,208	ตนซึ่งมีอายุกวา	200	ปีทอดขาม	ทะเลสาบตองตามัน	(Toungthamon)

คํ่า

บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูพักที่	YI	LINK	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม	และ
ไดรับยกยองวาเป็น	“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”	อานันทวิหาร
ไดชื่อวางดงามที่สุดเพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง	เป็นวิหาร
ที่มีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก	วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แสดงออกถึงความคับแคนใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย	โดยสรางพระพุทธรูปน่ัง
ขนาดใหญ	3	องค	และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญอีก	1	องค	ในศาลาสี่เหลี่ยม
ผืนผาขนาดเล็ก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	พิเศษ	เมนูกุงเผา

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

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



อยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ	โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	YI	LINK	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	เมืองมิงกุน	โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน	จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต	เขตเมือง

อมรปุระ	ทวนน้ําไป	หมูบานมิงกุน	ซึง้เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ	แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวย
เสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง

ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเป็น	“กึง่บานกึง่แพ”	เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาล
จะมีความแตกตางกันมาก	โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก	ระดับน้ําจะขึน้สูงกวาฤดูแลวกวา	10	เมตร	ชาวพมาจึงนิยม
สรางบานกึ่งแพ	คือถาน้ําขึน้สูงก็รวมแรงกันยกบานขึน้ที่ดอนครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความ
สะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน

นําทานชม	เจดียมิงกุน	หรือเจดียจักรพรรดิ	เกือบจะครองสถิติเจดียที่มีความใหญที่สุดในโลก	หากวา
สามารถสรางไดสําเร็จตามพระราชหฤทัยของพระเจาปดุง	กษตัริยเมียนมาในยุคน้ันแตทวาดวยปัญหาสงคราม
และความขัดแยง	รวมทั้งพระเจาปดุง	เสด็จสวรรคตเสียกอน	มหาเจดียที่หมายจะสรางใหสูงถึง	152	เมตร	จึง
เสร็จสิ้นเพียงแคฐานเจดียแตก็ยังหลงเหลือความยิ่งใหญเอาไวราว	50	เมตร	ขนาดสูงประมาณตึก	10	ชั้น

นําทานชม	ระฆังมิงกุน	เป็นระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง	10เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ําหนัก87ตัน	เลาขานกันวา
พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนายชางทันทีที่สรางเสร็จ
ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา
ระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งน้ี
เคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี	โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100	คน

นําทานชม	เจดียชินพิวมิน	(เมียะเต็งดาน)	ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล	ไดชื่อวาเป็นเจดียที่สวย
สงามากแหงหน่ึงสรางขึน้ในปี	พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว	พระราชนัดดาในพระเจาปดุง	เพื่อเป็นอนุสรณ
แหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน	ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร	จึงไดรับสมญานามวา	“ทัช
มาฮาลแหงลุมอิรวดี”	เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลปที่สรางขึน้ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณ
ยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลางและโลกและจักรวาล	ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภูมิ

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	พระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงาม

ที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่	2	พระราชวังน้ีเป็นแหลง
ซองสุมกําลังของกองทัพญี่ป ุนพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเป็นระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเป็นหนากลองหลง
เหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยูปัจจุปัน	พระราชวังที่เห็นอยูเป็น
พระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึน้มา

นําทานไป	พระราชวังไมสักชเวนานจอง	(Golden	Palace	Monastry)	วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง	งดงาม



ตามแบบศิลปะพมาแทๆ	วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย	ทั้งหลังคา	บานประตูและ
หนาตาง	โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา	สรางโดยพระเจามินดงในปี	พ.ศ.
2400	ซึ่งเป็นปีที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน
แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม	พระเจาธีบอ	หรือ	สีป อ	พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเป็นวัด	ถือไดวาเป็นงาน
ฝีมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง

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

นําทานเดินทางสู	เขามัณฑะเลย	ตั้งอยูทาง	ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	มีความสูง	240	เมตร	เป็น
จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย	อยูบนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง	ชม
พระอาทิตยลับขอบฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

คํ่า

บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูพักที่	YI	LINK	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	YI	LINK	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว



เชา

04.00	น.	นําทานนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด	1	ใน	5	แหงของพมา	ถือเป็นตนแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	ที่
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว	ทรงเครื่องประดับ
ทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุตในปี	พ.ศ.2327	กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา	จึง
ทําใหทองคําเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง	700	บาท	ตอมาในปี	พ.ศ.2426	ชาวพมาไดเรี่ยไร
เงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเป็นวัดที่สราง
ใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา
(เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา	ซึง่มีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน

สวยงามมาก)	จากน้ันกลับโรงแรม
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินมัณฑะเลย
นําทานแวะชม	เจดียหยกทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	เป็นเจดียประดับประดาดวยหยกทั้งภายใน	และภายนอก

บาย

12.55	น.	ออกเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอรเอเชีย	เที่ยวบินที่	FD	245	(บริการอาหารบน
เครื่อง)
15.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

เจดียหยก	ซึ่งเป็นเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นเจดียประดับประดาดวย
หยกทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งหยกกอนใหญที่สุดอยูใตยอดฉตัร	เป็นเจดีย
ที่สวยอีก	แหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

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



เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน
บริการอาหารบนเครื่อง



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ	

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี	

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือผลประโยชน	ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ				

ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง	โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา
สําหรับ	ผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร

(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง	ทางบริษทัฯ	ทัวร	จะไมรับผิดชอบในกรณี	ที่	ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
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	
	

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
	

คาตัว๋เครื่องบิน	ไป-กลับ	ชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย–กรุงเทพฯ	โดยสารการบิน	Air	Asia	(FD)
คาภาษีสนามบินพมา	และ	คาภาษีสนามบินไทย
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักระดับ	3	ดาว	3	คืน	(ตามที่ระบุไวในรายการ)
คาระวางน้ําหนัก	20	กิโลกรัม
คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง	ในกรณีที่	เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ	จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน	1,000,000	บาท	คา

รักษาพยาบาล	500,000		บาท	(คุมครอง	ผูเอาประกันภัย	อายุระหวาง	6-75	ปี	ในกรณีทีผู่เอาประกันภัยอายุ
ตํ่ากวา	6	ปี	หรือ	ระหวาง	75-85	ปี	คุมครอง	50	%	ของจํานวนเงินเอาประกันภัย	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
กรมธรรม	/	สวนในกรณี	ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา	85	ปี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง)
วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ	(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา	**อาหารเป็นพิษเทานัน้**)
	



ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท		คามินิบาร	ฯลฯ
คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
ทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ,	พนักงานโรงแรม,	รานอาหาร	หัวหนาทัวรจากเมืองไทย	800

บาท	/	ลูกคา	1	ทาน	(มากหรือนอยขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นสําคัญ)
คาใชจายสวนตัว	หรือ	คาใชจายอื่น	ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม
คาทําวีซาในกรณีเรงดวน	/	คาทําหนังสือเดินทางไทย	/	คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ		
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ	
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

	

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	7	เดือน	นับจากวันเดินทางและมีหนาที่เหลือไวประทับตราไม
นอยกวา	2	หนา		**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถาม**	ในกรณีที่ผูโดยสาร	มีไฟลทเดินทาง
ภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับ
ทางเจาหนาที่ทราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดังกลาว	ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบ
ทุกกรณี

รายการทองเทีย่วน้ีอาจเปลีย่นแปลง	หรือสลับสับเปลีย่นกันไดตามความเหมาะสม	โดยอยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิน่ในครัง้นัน้	ๆ	โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็น
สําคัญ	และขึ้นอยูกับสภาพการณปัจจุบัน

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได
15วัน	กอนการเดินทาง


