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ทวัรพ์ม่า !! สกัการะ 2 มหาบูชาสถาน!!! 

พระมหามยัมุณี – พระเจดียช์เวสิกอง  

มณัฑะเลย ์- มิงกุน – พกุาม  
(เดินทางโดยรถสู่เมืองพกุาม) 

โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)  
 

พิเศษ!!! เส้ือยืดทวัรพ์ม่าดีดี + ผา้เช็ดพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี 

ราคารวมทุกอยา่งแลว้ 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 22-25 ตลุาคม 59   ราคา 21,900 บาท 

     30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60  ราคา 23,900 บาท 

     31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60  ราคา 23,900 บาท 

01-04 ม.ค. 60   ราคา 22,900 บาท 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์– ภูเขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์ 

08.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 สายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน  

10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD244 

12.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนมารช์า้กว่าประเทศไทย 30 นาที) เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีของพม่า เมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงเป็นเพียง

หน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช ้ช่ือเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอนัแหง้แลง้และเขตท านาปลูก

ขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกวา่ 1 ลา้นคน อากาศรอ้น (ยกเวน้ ช่วงดดูหนาว ธนัวา 

–กุมภา) ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุดในพมา่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ้ นตามผังภูมิจักรวาลแบบ

พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก (เขาพระ

สุเมรุ) แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรสั มีก าแพงลอ้มรอ้บทั้งส่ีทิศ 

แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ท่ีประตู 

ท าสญัลักษณ์จกัรราศีประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้ง

พระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยัตตั้ด (ยอด

ปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เช่ือกนั

วา่ ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่

พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษัตริยต์ัดสินพระทัยในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้

จ าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม ในโลก จากน้ันน าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าท่ี ภู

เขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขามณัฑะเลย ์รอบวิหารมีระเบียงส าหรบัชมทัศนียภาพ

เมืองมณัฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแมน่ ้าอิระวดี พระบรมมหาราชวงั วดักุโสดอว ์

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูพ่กัที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง พระมหามยัมุนี – พุกาม – เจดียช์เวสกิอง – วดัอานนัดา – วดัมนูหา – ชอ้ปป้ิงเครือ่งเขิน 

วดักุบยางกี – เจดียต์โิลมินโล – วิหารสพัพญัญ – วิหารธรรมยนัจ ี– เจดียช์เวซานดอว ์– 

ชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก 

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ลอ้บบ้ีของโรงแรม เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ วดัมหามยัมุนี 
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04.00 น. น าท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพักตร ์

พระมหามัยมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิง

ศักด์ิสิท ธ์ิของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค า

เน้ือน่ิม” ถือเป็นส่ิงบูชาสูงสุดของชาวพม่า สมควาแก่เวลาน าท่าน

เดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพกุาม (โดยรถโคช้ปรบัอากาศ) ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3-4 ชัว่โมง ถึงเมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะ

ไดช้มสถูปเจดียแ์ละวิหาร ส่วนท่ีรอดพน้จากภยั แผ่นดินไหว และการ

กดัเซาะของแม่น ้าอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง ถูกขนานนาม

ว่าเป็น “ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย์”  น าท่านชม เจดียช์เวสิกอง (1 

ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) สรา้งเป็นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่า

โดยแท ้มีลกัษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นหลังพระเจา้อโนรธา

ขึ้ นครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุ  พระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้
เป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถร

วาทในพุกาม น าชม วดัอานันดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง 

เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ัดเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 เป็นมหาวิหาร

ขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นช่ือไดร้ับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์

สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้ักเหนือวิหารทั้งหลาย มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม

จตุัรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น   ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบ

ของสถาปัตยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ 

ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ีแสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัมนูหา ตั้งอยู่

ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้กษัตริยม์อญท่ีถูกจบัตวัมาเป็นเชลยศกัด์ิอยู่

ท่ีพุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกวา่ 30,000 คน ท่ีถูกกวาดตอ้น มาเมื่อครั้งท่ีพระเจา้อโนรธาตีเมือง

สะเทิมไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไวท่ี้พุกาม การท่ีพระเจา้มนูหะทรงสรา้งวิหารแห่ง

น้ีขึ้ นก็เพ่ือเป็นการถ่ายทอด และระบายใหไ้ดร้บัรูถึ้งความอึดอดัใจ และความไม่สบายใจท่ีพระองคม์ีต่อการ

ตอ้งตกเป็นเชลยเช่นน้ี ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค ์ซ่ึงองคป์ระธานน้ันมีขนาดมโหฬาร

บริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูสึ้กไดถึ้งความอึดอดัท่ีทบัถมในจิตใจของพระองค ์หากเดิน

เขา้ไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก 2 องค์ ซ่ึงก็ขนาด

ใหญ่โตจนท าใหว้ิหารคบัแคบลงไปถนัดตาเช่นกนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านแวะชมและชอ้ปป้ิง ส่ิงของขึ้ นช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันว่ามี

ช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ี

นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบาง

และบีบให้ยุบ แลว้กับไปคืนรูปได้ดังเดิม ชม วัดกุบยางกี สรา้งโดย

พระโอรสของพระเจา้จันสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ี

งดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู่ จากน้ันชม เจดียต์ิโลมินโล สรา้ง

ขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรส

ในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกให้

เป็นรา  ชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร  ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมี
พระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

อนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมินโล

เมื่อปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดร้บัการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายใน

และภายนอก น าท่านนมสัการ วิหารสพัพญัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดใน

เมืองพุกาม  จากน้ันชม วิหารธรรมยนัจ ีวิหารท่ีวดัน้ีไดช่ื้อวา่ใชค้วาม
หนาแน่น  ความละเอียดพิถีพิถนัในการสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็ว่าได ้

สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองพุกาม สรา้งขึ้ นเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการ

กระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่น

ยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากน้ันน าท่าน

เดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว ์ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 

360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั  
ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอกท่ีหาชมไดย้าก อนัเป็นศิลปะท่ีงดงามอ่อน

ชอ้ยประดุจมีชีวิตจริง พรอ้มใหท่้านไดล้องล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองของคนพมา่ 

เขา้สูพ่กัที่ ณ RAZAGYO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองมิงกุน – เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน – วัดกุโสดอร ์– วิหารชเวนันดอร ์– สะพานไมอู้่

เป่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางกลับสู่ มัณฑะเลย ์(โดยรถโคช้ปรบัอากาศ) ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3ชัว่โมง จากน้ันน าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการ

ล่องเรือไปตามแม่น ้ าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยัต 

เขตเมืองอมรปุระทวนน ้าไปหมู่บา้นมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุ
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ระ แต่อยู่บนเกาะกลางล าน ้าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่าน้ันทว่ามีอนุสรณ์สถานท่ีแสดงความยิ่งใหญ่

ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ” เน่ืองจากระดบัน ้าอิรวดี

ในแต่ละดดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะดดูน ้าหลาก ระดบัน ้าจะขึ้ นสูงกว่าดดูแลว้กวา่ 10 เมตร 

ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นก่ึงแพ คือถา้น ้าขึ้ นสูงก็ร่วม

แรงกนัยกบา้นขึ้ นท่ีดอน ครั้นน ้าลงมากก็ยกบา้นมาตั้ง

ใกล้น ้ า เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้แม่น ้ าใน

ชีวิตประจ าวนั น าท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่ง

ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรง

เคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนี

มาประดิษฐานท่ีมัณฑะเลย์ เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ขึ้ นและยากขึ้ น ดว้ยการท า

สงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พรอ้มกับเกณฑ์แรงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์

จกัรพรรดิ เพ่ือประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุง่หวงัใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่า   มหาเจดีย์
ในสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลาน้ันถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณ

ภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล

เป็นดินแดนในอาณัติขององักดษ แลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดย

พม่ากล่าวหาวา่องักดษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักดษ-พม่า อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้ม่า

เสียเมืองในท่ีสุด อย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดียม์ิงกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต 

ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหดทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียง

แค่ฐาน ทวา่ใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50เมตร ซ่ึงหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหว

ในปี จากน้ันน าท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียม์ิงกุนคือระฆงัมิงกุน ท่ีพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้ง

โดยส าเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ิงกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีเสน้รอบวงถึง 

10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ีใครสรา้งระฆัง

เลียนแบบ จึงรบัสัง่ใหป้ระหารชีวิตนายช่  างทนัทีท่ีสรา้งเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีขนาดเล็กกวา่ระฆงั
แห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึง

ภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆังยกัษ์ท่ียงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของ

ระฆังใบน้ี โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถึ้ง 100 คน เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน) 

ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่าเป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ.2359 

โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มี ต่อพระ

มหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้บัสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดียอ์งค์

น้ีเป็นพุทธศิลป์ท่ีสรา้งขึ้ นดว้ยหลกัภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อนัเช่ือกนั
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วา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากน้ันเดินทาง

กลบัมายงัมณัฑะเลย ์ 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าชม วดักุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซ่ึงจ าลอง

แบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งการ

สงัคายนาพระไตรปิฎก  ครั้งท่ี5 และ ถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี 
ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง 2,400 รูปในการคดัลอก และใช้

เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกท่ีช าระขึ้ นในครั้งน้ี เรียกไดว้่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่ม

ใหญ่ท่ีสุดในโลก” น าชม วิหารชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้ักทอง

สลักเสลาดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระต าหนักท่ี

ประทับของพระเจา้มินดง เพียงหลังเดียวท่ีเหลือรอดมาได้ เมื่อ

ส้ินพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีปอ (กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของพม่า) ให้

ยา้ยมาไวย้งัท่ีตั้งปัจจุบัน ไดร้ื้อมาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่ง

ดว้ยไมแ้กะสลกัเล่าเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติ ท่ียงัคงความสมบูรณ์

มากท่ีสุด จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมัน่ ระดับน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กับ

ดดูกาล ช่วงดดูหนาว น ้าจะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอนัอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการเพาะปลูก ในช่วงน้ัน 

ชาวบา้นจึง มีการท าการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในดดูหนาว 

เหนือทอ้งน ้ามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า 

สะพานไมอู้่เป่ง สะพานไมส้ักท่ียาวท่ีสุดในโลก  สรา้งขึ้ นหลงัจากท่ี

ยา้ยราชธานีมาอยู่ท่ีอมรปุระ เป็นสะพานไมส้กัท่ีน ามาจากเมืององัวะ 

โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ช่ือวา่ เสาอู  จึงเรียกช่ือสะพานไม้

น้ี ตามช่ือ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซ่ึงมีอายุ

กวา่ 200 ปี พรอ้มทั้ง ชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าอนัสวยงาม ท่ีสะพาน

ไมแ้ห่งน้ีดว้ย พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสุด 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูพ่กัที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ วดัมหากนัดายงค ์– กรุงเทพฯ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านท าบุญถวายปัจจยั ณ วดัมหากนัดายงค ์ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในช่วงเพล

จะมีภิกษุสงฆนั์บรอ้ยรูป เดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม เพ่ือรบัถวายภัตตาหารเพล ไดเ้วลาอนัสมควรน า

ท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตมิณัฑะเลย ์ 

12.45น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD255 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
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15.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง ท่ีหมายโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  

 

 

อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

ธนัวาคม 

 

30 ธ.ค.-02 ม.ค.  

31 ธ.ค.-03 ม.ค. 

23,900 บาท 

 

23,400 บาท 

 

22,900 บาท 

 

5,500 บาท 

 

มกราคม  01-04 ม.ค. 60 22,900 บาท 22,400 บาท 21,900 บาท 5,500 บาท 

 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน แอร ์เอเชีย (FD)  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา

ประกนัภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยอายุต า่กว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของ

จ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 3 

USD/วนั มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
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 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทาง 
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนิ นการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ

เขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ NY MAN PUKAM BUS-FD-W08 

 
คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน 

ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่าน

ไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 


