กําหนดการเดินทาง วันที 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันแรก
เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์
(-/-/D)
14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน Bangkok Airways พบเจ้าหน้าทีของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
16.30 น. เหินฟ้าสู่ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดย สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ PG725
(อาหารว่างพร้อมเสิรฟ์ บนเครือง)
17.30 น. ถึงสนามบิน มัณฑะเลย์ (เวลาทีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธี
การทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนื อของพระราชวัง
เขาลูกนี สูง 240 เมตร ซึงเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามทีสุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถ
มองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทังเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็ นทีระลึก
จากนั นนํ าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ งครังหนึ งเคยเป็ นสถานที ทําการ
สัง คายนาพระไตรปิ ฎกครังที 5 มี แ ผ่ น ศิ ล าจารึ ก พระไตรปิ ฎกทั งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสส์บุ๊กได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสือทีใหญ่ทีสุดในโลก”

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ แม่นาเผา
ํ
จากนันนําท่านเข้าสู่ทีพักในมัณฑะเลย์ Yi Link hotel or Capital hotel หรือเทียบเท่าระดับ
3 ดาว

วันที 2
07.00 น.
08.00 น.

มัณฑะเลย์ - พุกาม
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึงอยูท่ างตอน
ใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึงเป็ นราชธานี เพียง76ปี แห่งหนึ งของพม่าก่อนทีจะย้ายมาอยูท่ ีเมือง
มัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 แล้วนํ าท่านไปทําบุ ญที วัดมหากันดายง ซึ งเป็ นโรงเรียนสอน
พระปริยตั ิธรรมทีใหญ่ทีสุดในพม่ามีสามเณรและพระจําพรรษาอยูม่ ากถึงพันกว่ารูป
นําท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (UBEN) สะพานไม้ที
ยาวทีสุดในโลก โดยข้าราชการชันผูใ้ หญ่ชือว่าเสาอู
เสาของสะพานใช้ไม้สัก 1,208 ต้นซึ งมี อายุ กว่า
200 ปี

เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ชปรับอากาศ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -5 ชัวโมง)

17.00 น.

เดิ น ทางถึ ง เมื อ งพุ ก าม นํ า ท่ า นชม วั ด มนุ ห า
(MANUHA TEMPLE) ตังอยู่ทางตอนใต้ของ
หมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมือปี 1059 โดยพระเจ้า
มนูหะกษัตริยแ์ ห่งมอญ เพือสังสมบุญไว้สาํ หรับชาติ
หน้า จึงได้นําอัญมณี บางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี
โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ งองค์
กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นังเบียดเสียดอยูภ่ ายใน
สะท้อ นถึ งความคับ แค้น พระทัยของกษั ต ริ ย ์เชลย
พระองค์นีเป็ นอย่างดี
ชม วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะสิงทีโดด
เด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนังทีงดงามทีสุดในพุกามทียังคงเหลืออยู่
จากนันนํ าท่านนังรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที เจดียช์ เวซานดอว์ (SHWESANDAW
PAGODA) ที ตังอยู่กลางทะเลเจดีย ์ เจดียแ์ ห่งนี เป็ นทีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึนยามเช้าตรู่ ซึงจะเห็นวิว
ของเจดียน์ ับพันองค์ไกลสุดลูกหูลกู ตา เจดียแ์ ห่งนี จะแบ่งเป็ น 4 ชัน สามารถเลือกถ่ายรูปได้
ตังแต่ชนแรก
ั
จนถึงชันบนสุดของตัวเจดีย ์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดียไ์ ด้อย่างชัดเจนใน
มุม 360 องศา(ปั จจุบนั เจดียน์ ี หา้ มขึนไปชมวิวแล้วเนื องจากเกรงจะเกิดอันตราย รัฐบาลจึง
ได้จดั เนิ นภูเขาสูงระดับหนึ งที จะสามารถเห็นวิวทะเลเจดียพ์ ระอาทิตย์ขึนพระอาทิ ตย์ตกที
สวยงามไม่แพ้กนั )

คํา

วันที 3
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพืนเมือง
หลังจากนันนําท่านพักทีโรงแรม Su Tien San หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
พุกาม- มัณฑะเลย์

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านไปชมตลาดเช้าเมืองพุกาม ชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม
นําท่านสักการะ เจดียช์ เวสิกอง (1 ใน 5 สิงศักดิสิทธ์ของพม่า) สร้างเป็ นทรงรูปสถูป
แบบดังเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณ์เป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึนหลังพระเจ้าอโนรธาขึน
ครองราชย์ เพือใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสี
ทองขนาดใหญ่ ทังที เป็ นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขียวแก้วของพระ
เจ้าอโนรธา ซึงเป็ นกษัตริยท์ ียิงใหญ่ทีสุดของอาณาจักรพุกาม
จากนั นนํ าท่านชม วัดอนันดา เป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่ทีขึนชือได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
“เพชรนําเอกของพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกาม” เป็ นทีรูจ้ กั เหนื อวิหารทังหลาย สร้างโดยพระ
เจ้าจานสิตา เมือก่อนยอดพระเจดียย์ งั เป็ นสีขาวเหมือนกับพระเจดียอ์ งค์อืนๆของพุกาม
แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื อปี พ.ศ. 2533 เพือสมโภชการสร้างอานั นทวิหาร
ครบรอบ 900 ปี ตะวันตก

ชม วิ หารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที ตังโดดเด่นยิงใหญ่ตระหง่านดังตํานานที
โหดร้ายต้องตามไปฟั ง.สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชือว่าเป็ นวิหารทีใหญ่ทีสุด
ในเมืองพุกาม สร้างขึนเพือล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิ ตุฆาตจะ
ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า
นํ าท่านชม เจดียต์ ิโลมินโล สร้างขึนในสมัยของพระเจ้าติโลมินโล เมือปี พ.ศ.1761 ณ
จุดทีใช้ฉตั รเสียงทาย เพือเป็ นอนุ สรณ์สถาน โดยรูปแบบสถาปั ตยกรรมให้สร้างตามมหา
โพธิเจดียท์ ีพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็ นวัดทีสร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ
43 เมตร องค์เจดียส์ ูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึนสู่ระเบียงชันบนได้ และ
วิหารแห่งนี ได้ชือว่าเป็ นวิหารองค์สุดท้ายทีมีการสร้างในแบบสถาปั ตยกรรมพุกาม ภายใน
วิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ทีชันทีหนึ งและชันทีสองของวิหาร ภายในมีช่องแสงทีเมือส่อง
กระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมาก

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนํ าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัวโมง)

19.00 น.

เดินทางถึงมัณฑะเลย์ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเข้าสู่ทีพักในมัณฑะเลย์ Yi Link hotel or Capital Hotel หรือเทียบเท่า
ระดับ 3 ดาว

วันที 4
เช้าตรู่

มัณฑะเลย์– เชียงใหม่
นํ า ท่ า นนมัส การ พระมหามั ย มุ นี อัน เป็ นสิ งศัก ดิ สิ ท ธิ
สูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคํา
ขนาดใหญ่ ท รงเครื องกษั ต ริ ย ์ที ได้รับ การขนานนามว่ า
พระพุทธรูปทองคําเนือนิม ทีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึน
ทีเมืองธรรมวดี เมือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ ว หุม้ ด้วย
ทองคําเปลวหนา 2 นิ ว ทรงเครืองประดับทองปางมารวิชยั
หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้าง

(B/L/-)

วัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และ
ในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคํา
จึงทําให้ทองคําเปลวทีปิ ดพระละลาย เก็บเนื อทองได้นําหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่าได้เรียไรเงินเพือบูรณะวัดขึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดทีสร้างใหม่ทีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีสุด
ในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทีนํ าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือครังกรุง
แตกครังที 1
หลังจากนั น เชิญทุ กท่านร่วมทําบุ ญบูรณ วัดกุสินารา ซึ งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก
07.00

เทียง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
จ า ก นั น นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ช ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้า
มินดง เป็ นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั นมี
ระเบียงรอบถึง 5 ชัน แเป็ นทีรูจ้ กั กันดีใน
ชือ “พระราชวังทองคํา” เป็ นพระราชวังที
สร้างด้วยไม้สักทังหลัง ได้ชื อว่า มี ความ
งดงามมากที สุ ด แห่ ง หนึ งในทวี ป เอเชี ย
สร้า งขึ นเมื อย้ายราชธานี มาจากอมรปุ ร ะ เป็ นพระราชวังขนาดใหญ่ มีป ระตูเข้าถึ ง 12
ประตู ตัว พระราชวังเป็ นหมู่อ าคารไม้แ ละตึ ก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที นั ง และ
ตําหนักต่างๆ ทังหมดถูกไฟไหม้เมือสงครามโลกครังที 2 แต่ปัจจุบนั ทางการพม่าได้จาํ ลอง
ขึนใหม่อีกครังบนฐานเดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารนี สร้างด้วยไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายทีงามวิจิตร
อาคารนี เคยเป็ นพระตําหนักทีประทับของพระเจ้า มินดง เมือสินพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าที
บอ (กษั ต ริ ย ์อ งค์สุ ด ท้า ยของพม่ า ) ได้รื อ มาถวายวัด ภายในอาคารยัง ตกแต่ ง ด้ว ยไม้
แกะสลักเล่าเรืองมหาชาดก 10 ชาติทียังคงความสมบูรณ์มากทีสุด

17.55 น.

ได้เวลาสมควร นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
บินลัดฟ้ากลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน Bangkok Airways เทียวบินที PG726
(อาหารว่างพร้อมเสิรฟ์ บนเครือง)

19.50 น.

ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสมโดยยึดถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ**

อัตราค่าบริการ (ราคานีคณะเดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป)
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดียวเพิมท่านละ

15-18 พฤศจิกายน 2562

18,500

4,000

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ เชียงใหม่ ตัวกรุป๊ ไป- กลับพร้อมคณะ
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถินท่านละ 500 บาท, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการจอง
ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง : พาสปอร์ต ทีมีอายุเหลือใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรื อทังหมด หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื องด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงิ นค่าบริ การไม่ว่า
บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
2. เมือออกตัวแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื องจากเงือนไขของสายการบิน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียว
ทีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
5. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตัวเครื องบิ น ค่ า ภาษี เ ชื อ เพลิ ง ค่ า ประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี ยนแปลง
เทียวบินฯล
6. รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพัก
ในต่ างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัด ในระดับ ใกล้เคี ย งกัน ซึ งอาจจะปรับเปลี ยนตามที ระบุ ใ น
โปรแกรมได้
7. บริ ษัทฯจะไม่รับผิ ดชอบใดๆทังสิ นหากเกิ ดสิ งของสูญหายอันเนื องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน,
เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
8. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงือนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นทีพอใจก่อนชําระค่าบริการ ทังนี
เพือเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านและสมาชิกเอง และเมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทาง
บริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กําหนด

