
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพม่า 

อ่ิมบุญ....นมสัการมหาบูชาสถาน... เจดีย์ศักด์ิสิทธิ์คู่บา้นคูเ่มืองพม่า 

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ 

พม่า หรือเมียนมาร ์

ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นกัท่องเที่ยวต่างช่ืนชมความงามแบบธรรมชาติและช่ืนชมศิลปะและวัฒนธรรมทีง่ดงาม
ถวิลหาและอยากจะเข้าไปสมัผสันานมาแล้วที่เมอืงย่างกุ้งตดิอยู่ในมิติของกาลเวลาที่บิดเบือนเลือนราง 
เมืองโบราณแห่งนีเ้คยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซง็แซ่ ไม่มีอาคารสงูระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ 
ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแตร่ถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ทีเ่ก่าจวนจะพังมิพังแหล่ 
แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลีย่นโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทบุทิง้เพื่อสร้างโรงแรม 
กับอาคาร สำนักงานทีสู่งระฟ้าข้ึนมาแทนที่ แต่น่ันไม่ได้ทำให้เสน่ห์ ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนกัท่องเที่ยว 
พาหนะทีท่ันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายข้ึนและแมถึ้งว่าจะมีตึกสูงข้ึนแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน 
แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลบัเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า   
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มัณฑะเลย์  

ราชธานีสุดท้ายของพม่าหลังจากที่พระเจ้ามินดงมาก่อสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์แค่ 28 ปี 
อังกฤษก็ตีเมืองมัณฑะเลย์แตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจ้าธีบอซึ่งโอรสของพระเจ้ามินดง 
จึงเป็นกษัตริยอ์งค์สุดท้ายของพม่าและถูกส่งไปอินเดียและเช่ือกันว่าถูกประหารที่นั่นโดยไม่ได้กลบัพม่าอกีเลย 
สมบัตทิุกช้ินถูกอังกฤษขนเอาไปไม่เว้นแม้แต่ราชบัลลังก์นกยูง 
สัญลักษณ์แห่งราชวงศ์และพระที่นัง่สงิหนาทในท้องพระโรงใหญ่ทีเ่ป็นทองคำประดับด้วยเพชร พลอย ทับทมิ อัญมณี 
อันมหาศาลก็ถูกขนไปไว้ที่ประเทศอังกฤษ 

พุกาม 

เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าในระหว่าง ค.ศ. 1587-1829 โดยมีพระเจ้าอโนรธามหาราชเป็นปฐมกษัตริย์ 
และได้เริม่สร้างเจดีย์เป็นพทุธบูชา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กม็ีทัง้ข้าราชบรพิาลและประชาชนทั่วไปได้ทยอยร่วมสร้าง 
จนได้หลายพันองค์ดังปัจจุบัน กลายป็นทะเลเจดีย์ที่มีความงดงามและสำคัญในพุทธศาสนา 

กำหนดการเดินทาง.... 

ปี 2562 

เดือน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ไมม่ีราคาเด็ก พักเด่ียวเพ่ิม 

ธ.ค. 62 23-26 12,998.- 4,000.- 

ปี 2563 
เดือน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ไมม่ีราคาเด็ก พักเด่ียวเพ่ิม 

ม.ค. 63 
10-13 14,998.- 4,000.- 
24-27 14,998.- 4,000.- 

ก.พ. 63 
14-17 14,998.- 4,000.- 

21-24 14,998.- 4,000.- 

มี.ค. 63 
13-16 14,998.- 4,000.- 

20-23 14,998.- 4,000.- 



วันแรก      กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย ์   (-/L/D) 

9.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Bangkok 

Airways พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

12.15น. เหินฟ้าสู่ มณัฑะเลย์ ประเทศพม่า โดย สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ PG709 

(อาหารเที่ยงพรอ้มเสริ์ฟบนเครื่อง) 

13.40น. ถึงสนามบิน มัณฑะเลย ์(เวลาทีป่ระเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) 

หลงัจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระกอ่นออกเดินทาง 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง  พระราชวังมัณฑะเลย์ 

ถูกก่อสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้ามินดง ระหว่างป ีค.ศ. 1857-ค.ศ. 

1859 หลงัการย้ายเมืองหลวงจากอมระปรุะมายังมัณฑะเลย ์เพื่อหนีทหารของจกัรวรรดิอังกฤษ ระหว่างสงครา

มพม่า-อังกฤษ ตามความเช่ือ เป็นที่รูจ้ักกันดีในช่ือ "พระราชวังทองคำ"[1] 

เป็นพระราชวังทีส่ร้างด้วยไม้สักทั้งหลงั 

ได้ช่ือว่ามีความงดงามมากทีสุ่ดแหง่หนึ่งในทวีปเอเชีย มคูีน้ำรอบพระราชวังและประตทูี่ยิ่งใหญ่ 

และเป็นพระราชวังทีสุ่ดท้ายของพระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สดุท้ายแห่งราชวงศ์คองบองและในประวัติศาสตร์พม่า

 เมือ่อังกฤษเข้ายึดครองพม่าในสงครามโลกครั้งทีส่อง ทางองักฤษคิดว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมของทหาร

ญี่ปุ่น จึงได้ทำลายพระราชวังเสียด้วยการทิ้งระเบิดจากเครือ่งบินในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 

1945 พระราชวังตกอยู่ในความเสียหายมาโดยตลอด 

จนปจัจบุันได้รับการบรูณะโดยรัฐบาลพม่า โดยการลอกแบบโครงสร้างเดมิ 

และเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย ์



นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ (Golden Palace Monastry) 

วิหารนี้สร้างด้วยไม้สกัทองหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า 

งดงามตระการตาด้วยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนช้อยทัง้หลงัคาบานประตูและหน้าต่าง 

โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกบัพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 

ซึ่งเป็นปทีี่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐานแต่

หลงัจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอหรอื สีปอ่ 

พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่าเป็นงานฝีมือทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้

จริง  ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 

มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสส์บุ๊กไดบ้ันทึกไว้ว่า 

“หนังสือที่ใหญท่ี่สุดในโลก” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL 

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของพระราชวัง เขาลูกนีสู้ง 240 

เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมอืงมัณฑะเลย์ 

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลย์เกอืบทัง้เมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นทีร่ะลึก 

ค่ำ  รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งแม่นำ้เผา 



จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พกัในมัณฑะเลย์  Ayarwadee River view /Victoria Palace Hotel /Hotel Yi 
Link หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วันท่ี 2      มัณฑะเลย ์ - พุกาม (B/L/D) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) 

เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยูท่างตอนใต้ของเมอืงมัณฑะเลย์ 

ซึ่งเป็นราชธานีเพียง76ปีแหง่หนึง่ของพม่าก่อนทีจ่ะย้ายมายอยู่ที่เมอืงมัณฑะเลย์ในปีพ.ศ.2400 

แล้วนำท่านไปทำบญุที่ 

วัดมหากันดายงซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญท่ี่สุดในพม่ามีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึง

พันกว่ารูป นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) สะพานไม้ทีย่าวที่สุดในโลก 

โดยข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ช่ือว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สัก1,208ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 -5 

ชั่วโมง)  
17.00 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม นำท่านชม วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างข้ึนโดยพระเจ้ามนุหา 

กษัตริย์ของชาวมอญ เมื่อพระองค์ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา เมื่อครัง้ทีเ่ข้าตีเมืองสุธรรมวดี 
หรือเมืองสะเทมิ แล้วกวาดต้อนผู้คนมาทีพุ่กาม พระเจ้ามนหุาและพระอัครมเหสีถูกคุมขังไว้ที่ มยินกาบา 
ทางใต้ของพุกามและ ณ ที่นั้น ในปี พ.ศ. 1602 พระเจ้าอโนรธาทรงมีพระราชานุญาติใหพ้ระเจ้ามนุหา 
สร้างวัดมนหุาข้ึนเพือ่ทรงใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศล 
กษัตริย์มอญทรงระบายความรูส้ึกอึดอัดคับแค้นใจในพระราชหฤทัยของพระองค์ 
ในระหว่างที่ทรงถูกคุมขังด้วยการใหส้ร้างพระพุทธรปูปางมารวิชัย ขนาดใหญ่โตมากจนคับวิหาร 
ขนาบข้างด้วยพุทธสาวก และถูกเรียกขานว่า "พระอึดอัด" มาจนถึงทุกวันน้ีชม วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI 
TEMPEL) 



สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะสิง่ที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงามทีสุ่ดในพุกามที่ยังคงเหลือ
อยู่ จากนั้นนำท่านน่ังรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA) 
ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ เจดีย์แห่งนีเ้ป็นทีบ่รรจพุระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 
เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้าตรู่ 
ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นบัพันองค์ไกลสุดลูกหลููกตา เจดีย์แหง่นี้จะแบง่เป็น 4 ช้ัน 
สามารถเลือกถ่ายรูปได้ต้ังแต่ช้ันแรก จนถึงช้ันบนสุดของตัวเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น 
ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจนในมุม 360 องศา(ปัจจุบันเจดีย์นีห้า้มข้ึนไปชมวิวแล้วเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย 
รัฐบาลจงึได้จัดเนินภูเขาสูงระดับหนึ่งที่จะสามารถเห็นวิวทะเลเจดีย์พระอาทิตย์ข้ึนพระอาทิตย์ตกทีส่วยงามไม่
แพ้กัน) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nandar Restaurant พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง 
หลงัจากนั้นำท่านพักทีโ่รงแรม Su Tien San / Bagan Wynn Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วันท่ี 3     พุกาม-มัณฑะเลย ์

(B/L/D) 



04.30 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปชมการปล่อยบอลลูนข้ึนฟ้าจำนวนเกือบร้อยลกูลอยเต็มท้องฟ้า 

(หากมีความประสงค์จะขึ้นบอลลูนต้องจองล่วงหน้าเท่านัน้ มีค่าใช้จา่ยท่านละ 320- 

          350 usd เปิดให้บริการเฉพาะช่วงไฮซีซั่นเดือน ต.ค. - ต้นเดือน เม.ย. เท่านัน้) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นำท่านไปชมตลาดเช้าเมืองพุกาม ชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง 

(SHWEZIGONPAGODA ) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศักดิส์ิทธ์ของชาวพม่า 

ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ทีเ่ช่ือว่าภายในพระทันตธาตุของพระพทุธเจ้า 

สร้างขึ้นหลงัพระเจ้าอโนรธาข้ึนครองราชย์  

มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพุ

กาม ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา(ANANDA 

TEMPLE)ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกามมีรปูร่างเป็นสีเ่หลี่ยมจัตุรสัมมีุขย่ืนออกไ

ปทั้ง4ด้านซึง่ต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกามและสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแ

ห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหารเฉพาะใหต้รงองค์พระประธานทำให้มองดูโดดเด่นสวยงามมา

กชม วิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) 

ที่ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดังตำนานทีโ่หดร้ายต้องตามไปฟัง.สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ 

และพระองค์กเ็ช่ือว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ทีสุ่ดในเมืองพกุาม สร้างข้ึนเพื่อล้างบาป 

ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า  นำท่านชม 

วิหารติโลมินโล”  (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นในสมยัของพระเจ้าติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ณ 

จุดที่ใช้ฉัตรเสี่ยงทาย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมใหส้ร้างตามมหาโพธิเจดีย์ทีพุ่ทธคยา 



ประเทศอินเดีย “วิหารติโลมินโล” เป็นวัดที่สร้างแบบกอ่อิฐถือปูน บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร 

องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินข้ึนสูร่ะเบียงช้ันบนได้ มีรปูแบบเหมือนกบัวิหารสลุามณี 

(Sulamani Temple)วิหารแห่งนี้ได้ช่ือว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม 

ด้วยสถาปัตยกรรมที่ไดร้ับการยกย่องว่าสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเจดีย์เล็กๆที่อยู่รอบวัด 

และลายปูนปั้นบรเิวณฐาน รวมถึงกำแพงด้านนอก ทางเดินรอบวัดกว้างขวาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บ่าย หลงัอาหารกลางวันนำท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 

19.00 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์  รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พกัในมัณฑะเลย์  Ayarwadee River view /Victoria Palace/ Hotel Yi Link  

หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

            (โปรแกรมวันท่ีสี่นี้เฉพาะกรุ๊ปเดินทางเดือน ต.ค. - มี.ค. เท่านัน้ ) 



วันท่ี 4      มัณฑะเลย์ - อังวะ – กรุงเทพฯ    (B/L/-) 

เช้าตรู ่ นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี 
อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธ์ิสงูสุด1ใน5แหง่ของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ี่ได้
รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรงุยะไข่ทรงหล่อข้ึนทีเ่มืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 
689 สูง 12 ฟุต 7นิ้วหุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 
นิ้วทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9ฟุตในปพี.ศ.2327พระเจ้าปดงุได้สร้างวัดมหามุนี 
หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า 
สีปอก่อนจะเสียเมอืงพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำจึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเกบ็เนื้อทองได้
น้ำหนักถึง700บาทต่อมาในปีพ.ศ.2426ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบรูณะวัดข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายก
ารออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัได้ว่าเป็นวัดทีส่ร้างใหมท่ี่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ทีสุ่ดในเมือง
พม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยงัมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรงุศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 
พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพกัตร์ถือเป็นการสกัการะเพือ่ความเป็นสิรมิงคล หลงัจากนั้น 
เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน 
สวยงามมาก  

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรอืทวนน้ำอิระวดี 
ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์ที่จะสร้างให้ใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่ก็ใช้เวลาเพียง ๙ ปี พระเจ้าปดุง  
จึงได้สวรรคตก่อนที่จะสร้างเสรจ็ ความอลังการของศิลปะการสร้างเจดีย์นั้น แฝงด้วยความงดงาม และความ 

  มหัศจรรย์ของช่างชาวบ้านที่มกีารสร้างองค์เจดีย์จำลองไว้ ริมฝั่งน้ำอิระวดี หรือ เอยาวดี 

นอกจากนี้ยังมรีะฆังมงิกุนซึง่เป็นระฆังทีห่ล่อเตรียมไว้สำหรบัพระเจดีย์ 

มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจาก ระฆังในประเทศรัสเซีย  

การลอ่งเรือทวนน้ำอิระวดีท่านจะได้สัมผสักับวิถีชีวิตของคนพม่า ที่อาศัยอยู่สองฝัง่น้ำ 

และบนเรือที่ดูเรียบง่ายและมสีเน่ห์ทีป่ระทับใจ เป็นความทรงจำที่ดี ซึ่งครัง้หนึง่ 

ของสองฝัง่เจ้าพระยาเคยเป็นเช่นน้ันมากอ่นครั้นสมัยก่อนรชักาลที่ ๗ ของ  ไทย 



จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม"เจดีย์พญาเธียรดาน " เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2359 

เพื่อใหเ้ปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเช่ือในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า 

คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทสีีทันดรทั้ง 7 ช้ัน 

พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสกัขีพยานรักของราชนิกลุอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ 

เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัที่มีตอ่พระมเหสีชินพิวเม 

ที่สิ้นพระชนม์ไปกอ่นที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะข้ึนครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมอืนทัชมาฮาล 

แต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อิรวดี” 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่านชม เมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 

มีเจ้าเช้ือสายไทยใหญเ่มืองสกายน์ นามสอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์หรือ 

  สะแกง ที่ตั้งปจัจบุันอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝั่งตะวันตกของแมน่้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใตป้ระมาณ 

10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกดิการชิงอำนาจกันสุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา 

ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาต้ังทีป่ากแม่น้ำมิดแง ตรงทีบ่รรจบกบัแม่น้ำอิรวดี 

จนเป็นที่ตั้งของเมอืงองัวะในเวลาต่อมาดอยสกายน์นั้นเป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่  

คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหลเ่ขาโดยมีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลงั 

ซึ่งจุดชมวิวที่ว่าน้ันอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน บนยอดดอยสกายน์ หลังจากนั้นชม “เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ 

วัดเจดีย์นมนาง” สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 

เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็น 

เจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสงิหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มี  ตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ 

ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 

274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน แล้วชม Umin Thonse` Pagoda or 30 

Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพทุธรูป 45 



องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึง่วงกลมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ (Innwa) 

แล้วนำท่านน่ังรถม้าชมเมืองอังวะ 

หลงัจากอาณาจักรพุกามอันยิง่ใหญ่ลม่สลายลงก็มกีารสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืององัวะ ในปี 

พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา 

และช่วงแรกของอาณาจักรนี้จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของพม่าแต่...ด้วยเหตุแหง่บริเวณ

ที่ตั้งที่ยากต่อการป้องกันภัยจากศัตรูอาจจะเพราะมีแมน่้ำแยกเมืองออกเป็น 2 ฝั่งทำให้ถูกไทยใหญ่ และ 

มอญรกุรานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2070 จากนั้นนำทา่นเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย ์

ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

19.15 น. บินลัดฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ   โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวยส์ เท่ียวบินที่ PG714(อาหาร   
ว่างพร้อมเสริ์ฟบนเครือ่ง) (เที่ยวบินPG714บินเฉพาะช่วงเดอืนพฤศจิกายน-มีนาคม63เท่านั้น) 

21.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อัตรานี้รวม 

- ค่าต๋ัวเครื่องบินสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ กรงุเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรงุเทพฯ

- ค่ารถนำเที่ยวตลอดทรปิ

- ค่าอาหารและที่พักตามรายการ



- ค่าไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ (กรณีมีผูเ้ดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯจะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน

แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับท่ีสนามบินพม่า และถา้มีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน มีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมท่านละ

3000 บาท )

- ค่ารถม้าเมืองพุกามและองัวะ

- ค่าประกันอบุัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,

- ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าวีซ่าสำหรบัคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)

- ค่ามินบิาร์ในหอ้งพกั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการทีร่ะบุ

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท เก็บพร้อมค่าทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ

หมายเหต ุ:  

- บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งท่ีควรเตรียมไป : สมัภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมท้ังคนรู้ใจ

เอกสารในการเดินทาง : พาสปอร์ต ท่ีมีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

การสำรองท่ีนั่ง และการชำระเงิน 

● สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท

● ส่วนที่เหลือชำระทัง้หมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง

การแจ้งยกเลิก 

● การแจง้ยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท

● การแจง้ยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

● การแจง้ยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด



หมายเหต ุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเปน

เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ

ที่อาจเกิดข้ึนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ

จะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านข้ันตอนพิธีการตรวจคนเข้า-

ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมสีิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสย

หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พจิารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด

- การันตีออกเดินทางทุกกรุ๊ป แต่ถ้าผู้เดนิทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิม 3,000 บาท / ท่าน

“ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา” 









 


