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รห ัสโปรแกรม : 17448

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)
เข้าร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์
สักการะ เจดียช์ เวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม
ชม ทุ่งทะเลเจดีย ์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม
ล่องเรือชมวิวแม่น้ าอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้ มรสอาหารพื้ นเมือง+กุง้ เผา
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ตารางการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดียช์ เวสิกอง
พุกาม – วัดมนู หา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน –
วันที่ 2
วิหารธรรมยันจี – เจดียต์ ิโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ ง
มัณฑะเลย์ – พิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี – ล่องเรือแม่น้ าอิรวดี - มิงกุน –
วันที่ 3 เจดียช์ ินพิวมิน – ระฆังมิงกุน – เจดียม์ งิ กุน - มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สกั ชเวนานดอว์ - กรุงเทพฯ

-/-/D
B/L/D

B/L/-

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวเมืองพุกาม-เจดียช์ เวสิกอง

09.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 สายการ
บินบางกอกแอร์เวย์ เคาท์เตอร์ F ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ PG 709 (บริการอาหารบนเครื่อง)

11.55 น.

13.20 น.

ถึง สนามบินนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ชา้ กว่า
ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานี ของพม่า ซึ่งเป็ นเพียงหนึ่ งในไม่กี่เมืองที่ยงั คงใช้ ชื่อ
เดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้ง แล้งและเขตทานาปลูกข้าวตามแนวลาน้ าเอยาวดี
ตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ปั จจุบนั มัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ มีนาฎศิลป์ และคีตศิลป์ ดีที่สุด
ในพม่า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะได้ชมสถูปเจดียแ์ ละวิหาร ส่วน
ที่รอดพ้นจากภัย แผ่ น ดิ นไหว และการกัดเซาะของแม่น้ าอิระวดี มีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง อาณาจักร
พุกามได้ชื่อว่าเป็ น ทุ่งทะเลเจดีย ์ (เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย)์ เป็ นเมืองเก่าแก่ต้งั แต่สมัยพุทธศตวรรษที่
16 เป็ นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ งของประเทศ
พม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดียจ์ านวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รบั สมญาว่าเป็ นเมืองแห่งเจดีย ์สี่
พันองค์ ซึ่งเป็ นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็ นอย่างดีคนทัว่ ไปจึง
ขนานนามเมื อ งพุ ก ามนี้ ว่ า เป็ นอู่ อ าริ ย ธรรมของประเทศ (เดิ น ทางโดยรถโค้ช ปรั บ อากาศ) ห่ า ง
จากมัณฑะเลย์ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่ โมง จากนั้นนาท่านสู่ จุดชมวิวเมืองพุกาม
ให้ท่านได้ถ่ายภาพทุ่งทะเลเจดียแ์ ห่งเมืองพุกามที่กว้างใหญ่ และสวยงามสวยงาม นาท่านชม เจดียช์ เวสิกอง
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(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สร้างเป็ นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณ์เป็ นสีทองขนาดใหญ่
สร้างขึ้ นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้ นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระหลายส่วน ใช้เป็ นทั้ง
ที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทในพุกาม

ค ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกที่หาชมได้ยาก อันเป็ นศิลปะที่งดงามอ่อนช้อยประดุจมีชีวิตจริง พร้อ มให้
ท่านได้ลองลิ้ มรสอาหารพื้ นเมืองของคนพม่า

 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม BAGAN LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง
เช้า

พุกาม-วัดมนู หา-วัดกุบยางกี-วิหารสัพพัญญู-วัดอนันดา-เครื่องเขิน -วิหารธรรมยันจี –
เจดียต์ โิ ลมินโล-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อู่เป็ ง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดมนู หา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้า
กษัตริยม์ อญที่ถูกจับตัวมาเป็ นเชลยศักดิ์ อยู่ที่พุกามพร้อมมเหสี และพลเมืองมอญอีกว่า 30,000 คน ที่ถูก
กวาดต้อน มาเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิมได้ใน ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิ ฎก 30 ชุดมาไว้ที่
พุกาม การที่พระเจ้ามนูหะทรงสร้างวิหารแห่งนี้ ขึ้ นก็เพื่อเป็ นการถ่ายทอด และระบายให้ได้รบั รู ถ้ ึงความอึดอัด
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ใจ และความไม่สบายใจที่พระองค์มีต่อการต้องตกเป็ นเชลยเช่นนี้ ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3
องค์ ซึ่งองค์ประธานนั้นมีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูส้ ึกได้ถึงความอึด
อัด ที่ ทั บ ถมในจิ ต ใจของพระองค์ หากเดิ น เข้า ไปตามช่ อ งว่ า งระหว่ า งวิ ห ารกับ พระพุ ท ธรู ป จะพบกับ
พระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก 2 องค์ ซึ่งก็ขนาดใหญ่โตจนทาให้วิหารคับแคบลงไปถนัดตาเช่นกัน นาท่านชม
วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนั งที่งดงามที่สุดใน
พุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ นาท่านนมัสการ วิหารสัพพัญญู ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม

นาชม วัดอานันดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมื่อปี
1091 เป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รบั การยกย่องว่าเป็ น “เพชรน้ าเอกของพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกาม”
เป็ นที่รจู ้ กั เหนื อวิหารทั้งหลาย มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้
เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่ งนี้ ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะ
เป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์ นาท่านแวะชมและช้อปปิ้ ง
สิ่งของขึ้ นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า
จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทาจากขนหางม้า
สานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดงั เดิม

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม วิหารธรรมยันจี วิหารที่วดั นี้ ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่ น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมาก
ที่สุดในพม่าก็ว่าได้ สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวั ดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้ น
เพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดด
เด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นชม เจดียต์ ิโลมินโล สร้างขึ้ นเมื่อปี 1211
โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่ าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ งและได้
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เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุ ทธรูปประดิษฐ์
ฐานอยู่ท้งั 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปั้ น อันประณีตสวยงาม สร้าง
โดยพระติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากนั้น
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมื องมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้ นนาท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั ่น
ระดับน้ าในทะเลสาบจะมีน้ าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กบั ฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ าจะแห้งกลายเป็ นแผ่นดินอัน
อุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง มีการทาการเพาะปลูก หลายชนิ ด เช่น
ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนื อท้อง น้ ามีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2
กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อูเป่ ง สะพานไม้สกั ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้ นหลังจากที่ยา้ ยราชธานี มาอยู่ที่
อมรปุระ เป็ นสะพานไม้สกั ที่นามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึ งเรียกชื่อ
สะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ ง เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี

ค ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

มัณฑะเลย์-พิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-ล่องเรือแม่น้ าอิรวดี-มิงกุน –
เจดียช์ ินพิวมิน-ระฆังมิงกุน-เจดียม์ ิงกุน-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-พระราชวังมัณฑะเลย์ –
พระราชวังไม้สกั ชเวนานดอว์-กรุงเทพฯ

03.30 น.
04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ล้อบบี้ ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี
นาท่านนมัสการและร่วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์
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พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม”
ถือเป็ นสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั เพื่อทาธุระส่วนตัว และ CHECK OUT ออกจากโรงแรม

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดี สู่ มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดียช์ เวไจยัต เขตเมือง
อมรปุระทวนน้ าไปหมู่บา้ นมิงกุน ซึ้ งเป็ นส่วนหนึ่ งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาน้ าอิรวดีและไปได้ดว้ ย
เส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุ สรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บา้ นอิร
วดีที่มีลกั ษณะเป็ น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่ องจากร ะดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้ นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิ ยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ า
ขึ้ นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้ นที่ดอน ครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้
แม่น้ าในชีวิตประจาวัน เมื่อถึงหมูบ่ า้ นมิงกุนให้ท่านได้สมั ผัสการนัง่ รถสกาย์แล๊ป (ค่าบริการท่านละ 20 บาท
ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) จากนั้นนาชม เจดียช์ ินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนื อระฆังมิงกุนไม่
ไกล ได้ชื่อว่าเป็ นเจดี ยท์ ี่ สวยสง่ามากแห่งหนึ่ ง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้า บากะยีดอว์ พระราช
นัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อน
เวลาอันควร จึงได้รบั สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดียอ์ งค์นี้เป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้ นด้วยหลักภูมิ
จักรวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล
ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ
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จากนั้นนาท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียม์ ิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุ งโปรดฯให้สร้างโดย
สาเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ที่ มีเส้นรอบวงถึง 10
เมตร สู ง 3.70 เมตร น้ า หนั ก 87 ตัน เล่ าขานกัน ว่า พระเจ้า ปดุ งทรงไม่ต ้อ งการให้มี ใ ครสร้า งระฆัง
เลียนแบบ จึงรับสัง่ ให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปั จจุบนั ถื อเป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็ กกว่าระฆัง
แห่งหนึ่ งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุ งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึง
ภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้ เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของ
ระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน นาท่านชม เจดียม์ ิงกุน ร่องรอยแห่ง
ความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนี
มาประดิ ษฐานที่ มณ
ั ฑะเลย์ เป็ นผลสาเร็จ จึงทรงฮึ กเหิมที่ จะกระทาการใหญ่ ขึ้นและยากขึ้ น ด้วยการท า
สงครามแผ่ ขยายไปรอบด้าน พร้อ มกับเกณฑ์แ รงงานข้าทาสจ านวนมากก่ อ สร้างเจดี ย ์มิง กุ น หรื อเจดี ย ์
จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย ์
ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในสุวรรณ
ภูมิ ส่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจานวน 50,000 คนหลบหนี การขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล
เป็ นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทาการซ่องสุมกาลังเป็ นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนื องๆ โดย
พม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุ นหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้พม่า
เสียเมืองในที่ สุด อย่างไรก็ ตามงานก่อสร้างเจดี ยม์ ิงกุ นดาเนิ นไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็ จสวรรคต
ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียง
แค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึ ง 50เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็ นเจดี ย์ที่
ใหญ่ที่ สุดและสูงที่ สุดในโลก เพราะสูงถึ ง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุ การณ์
แผ่นดินไหวในปี อิสระให้ท่ านได้เก็ บภาพความสวยงามและยื่งใหญ่ขององค์เจดี ย ์ ได้เวลาอันสมควรนาทุ ก
ท่านขึ้ นเรือเพื่อเดินทางกลับสู่มณ
ั ฑะเลย์
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้ เผา
จากนั้นนาชม วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็ นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจาลอง
แบบมาจากพระมหาเจดียช์ เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็ นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 และ ถื อเป็ นครั้งแรกที่ มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็ นภาษาบาลี
ทั้งหมด จารึกพระไตรปิ ฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใช้
เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแล้วเสร็จ พระไตยปิ ฏกที่ชาระขึ้ นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็ น “พระไตรปิ ฎกเล่ม

****ภาพประกอบใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านั้น****

MDL-RM01-PG

UPDATE 09 JAN 2020

ใหญ่ที่สุดในโลก” จากนั้นนาทุกท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง สร้าง
ขึ้ นตามผังภูมิจกั รวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็ นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็ น

20.05 น.
22.30 น.

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีกาแพงล้อมร้อบทั้งสี่ทิศ แต่ล ะทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้ น 12 ประตู ที่ประตู
ทาสัญลักษณ์จกั รราศีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็ น
ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท)หุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็ นไปในจักรวาลจะ
ลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริยต์ ัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ปัจจุบนั ทางการพม่าได้จาลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม
นาทุกท่านชม พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สกั ทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตร
ตระการตา ด้วยลวดลายแกะสลักประณี ต อ้อนช้อย ทั้งหลังคา
บานประตู และ หน้าต่ า ง โดยเน้นรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ พุ ท ธ
ประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าเมียงดงใน
ปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุระมา
อยู่ที่เมือง มัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลังจาก พระองค์ สิ้ นพระชนม์ พระเจ้า สีป่อ พระโอรสก็ทรงยก
วังนี้ ถวายเป็ นวัดถื อได้ว่า เป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวง
ชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714
(บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

06 -08 มี.ค. 63
24-26 เม.ย. 63
12-14 มิ.ย. 63
26-28 มิ.ย. 63
17-19 ก.ค. 63
31 ก.ค. – 02 ส.ค.
14-16 ส.ค. 63
21-23 ส.ค. 63
11-13 ก.ย. 63
18-20 ก.ย. 63
02-04 ต.ค. 63
16-18 ต.ค. 63
06-08 พ.ย. 63
13-15 พ.ย. 63

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่าน)

11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท

11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท
11,900 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท
11,400 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม **
ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท/ท่าน ชาระ ณ วันเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ
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อัตรานี้ รวม









ตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอร์เวยส์
ค่าภาษี สนามบิน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้ น 2 คืน
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกัน ภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 7585 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูง
กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่
**อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ


ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท/ท่าน ชาระ
ณ วันเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ






ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้ว
เท่านั้น

 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 30 วันก่อนการเดินทาง
กรณียกเลิก
 กรณีทาการยกเลิกหลังจากทาการมัดจาทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่ องจากบริษัท
ได้ดาเนิ นการชาระเงินค่าตัว๋ เครื่องบินเต็มจานวนให้กบั ทางสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มดั จาค่าห้องพักเป็ น
จานวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสาร
ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุ ก ๆการให้บริ การ เพื่ อให้พิจ ารณาอี ก ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้อ งใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นการ ซึ่ งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิ ดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ น
สุดวิสยั อันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่
ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง
10-14 ท่าน ทางบริษทั ฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น
ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิ นพม่า และ จะคอยบริการทุกท่า น ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่ าเป็ น
อย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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