วิถีแห่
แห่งศรัทธา
มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางได้ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561

ออกเดินทาง 2 ท่านได้ทนั ที !!

เดินบนสะพานไม้สกั อ ูเบ็ง ชมพระอาทิตย์ตกน้า
ชมวิวแบบ Panorama บนยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลส์
ล่องเรือแม่น้าอิระวดีไปหมู่บา้ นมินก ุน ชมระฆังขนาดใหญ่อนั ดับสองของโลก
ชม“พระราชวังมัณฑะเลย์” อดีตส ุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองแก่องั กฤษ
ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนุ ี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า

วันแรกของการเดินทาง
กร ุงเทพฯ - สะพานไม้อ ูเบ็ง – ยอดเขามัณฑะเลย์ ฮิลล์
10.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ูทางเข้า
หมายเลข 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
12.00 น.
ลัดฟ้ าด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 709 สูเ่ มืองมัณฑะเลย์ เมืองที่ได้ขนึ้ ชื่อว่ามี
นาฎศิลป์ และคีตศิลป์ ที่ดีที่สดุ ในพม่า (เวลาท้องถิ่นของประเทศพม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
13.20 น.
ถึง สนามบินนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
14.30 น.
นาท่าน เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (Amapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
ซึ่งเป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึง่ ของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400
จากนัน้ นาท่านชม สะพานอ ูเบียน สร้างขึน้ จากไม้สกั ที่ยาวที่สดุ ในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทาง
ตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุง่ ตรงไป สู่ เจดียเ์ จ๊าต่อจี อยู่อีกฟากหนึง่ ของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ
ให้ขนุ นางนามว่า อูเบียน เป็ นแม่ทพั นายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สกั ที่รื้อจากพระราชวังเก่า
แห่งกรุงอังวะ จานวน 1,208 ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปี ที่แล้ว ยาวถึง 2 กิโลเมตร

คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ ยอดเขามัณฑะเลย์ ฮิลล์ (Mandalay Hill) ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง เขาลูกนีส้ งู 240 เมตร เป็ นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บน
ยอดเขา ณ จุดนีท้ ่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ มุมสูง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็ นที่
ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง
มัณฑะเลย์ – มินก ุน – มัณฑะเลย์
04.00 น.
เดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่งแปลว่า วัดปราชญ์ผยู้ ิ่งใหญ่ วัดมหามัยมุนอี ยู่ห่าง
จากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนที่ตดั ตรงไปสูอ่ มรปุระ สร้างขึน้ ในปี 1784 โดย
พระเจ้าโบ่ตอ่ พญา แต่รอ้ ยปี ให้หลังนัน้ เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทาให้ตอ้ งสร้างซา้ ขึ้นใหม่ นาท่านนมัสการ
พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ เล่ากันว่าถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ ทรงเครื่อง
กษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนือ้ นิม่ ” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ ที่เมืองธรรม

06.00 น.
07.00 น.
09.00 น.

วดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิว้ หุม้
ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิว้
ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชยั
หน้าตัก
กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุง
ได้สร้างวัดมหามุนหี รือวัดยะไข่ (วัดอาระ
กันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหา
มุนแี ละในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้าสีปอ
ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้
วัดทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนือ้ ทองได้นา้ หนักถึง 700 บาท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สดุ แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สดุ ใน
เมืองพม่า โดยรอบๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1
จากนัน้ กลับโรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามแม่นา้ อิระวดี เดินทางสู่
หมู่บา้ นมินก ุน (Mingun Village) ตัง้ อยู่ริมฝัง่ นา้ อิ
ระวดี
ทางตอนบนสุดของทิวเขาที่โอบล้อมเมือง
สกายน์เอาไว้
ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เขามัณฑะเลย์ นาท่านชม ระฆังมินก ุน หนัก 87 ตัน
สูง 3.7 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร ใหญ่เป็ น
อันดับที่ 2 ของโลก รองจากระฆังของพระเจ้าซาร์
ที่พราชวังเครมลินในมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ที่แตก
และใช้งานไม่ได้ แต่ที่นี้ ยังคงตีได้ และถือว่าเป็ นระฆัง
ที่ตไี ด้ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
จากนัน้ นาท่านชม
เจดียม์ ินก ุน
(Minggung
Pagoda) อยู่ห่างจากระฆังมินกุงลงมา 100 เมตร
เจดียน์ สี้ ร้างในช่วงปี 1790–1797 โดยพระเจ้าโบ่
ต่อพญา โอรสองค์ที่สี่ของพระเจ้าอลองพญา ปฐมกัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โก่งบาวน์ พระองค์ได้ครอบครอง
ดินแดนตะนิน่ ตายี รัฐมอญ รัฐระไคน์ และภาคกลางของพม่า ทรงแสดงแสนยานุภาพให้โลกได้รบั รู้ โดย
สร้างให้สงู ถึง 152 เมตร ด้วยกาลังเฉลยศึกจากดินแดนที่ได้ทรงตีมา แต่ก็สร้างไม่สาเร็จด้วยขาดแคลน
เงินและแรงงาน ถึงกระนัน้ ซากเจดียก์ ็ยงั ใหญ่โตจนเหลือเชื่อ จากนัน้ นาชม เจดียฉ์ ิ่นปหยูม่ ยี (เจดีย ์
ชินพิวเม) เจดียส์ ร้างโดยพระเจ้าปะจีตอ พระราชนัดดาของพระเจ้าโบ่ตอ่ พญา สร้างในปี 1816 เพื่อเป็ นที่
ระลึกถึงพระชายาพระนามว่า เจ้าหญิงฉิ่นปหยู่-มยี สถาปั ตยกรรมของวัดนี้สร้างตามหลักภูมิจกั รวาล

เที่ยง
บ่าย

คา่

ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเอายอดพระสุเมรุเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล มีเจดียจ์ ฬุ ามณีตงั้ อยู่บนยอดเขา
และมีเทือกเขาทัง้ เจ็ดรายล้อมไว้ ได้เวลานาท่านล่องเรือกลับสู่ มัณฑะเลย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชม พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง เป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสมี
กาแพงล้อมรอบทัง้ สี่ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อน
กัน 7 ชัน้ สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่องั กฤษ นาท่านชม วัดก ุโสดอ ซึ่งครัง้
หนึง่ เคยเป็ นสถานที่ทาการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึก พระไตรปิ ฎกทัง้ หมด
84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก” ชม วัดชเวนัน
ต่อ (Shwenuntow Temple) เคยตัง้ อยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สกั ทั้งหลัง เป็ นสิ่งปลูกสร้าง
ในสมัยพระเจ้ามินดง ที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยงั เหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้า
ตีป่ ่ อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตัง้ ไว้ยงั ที่ปัจจุบนั เป็ นที่ประทับนัง่ สมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของ
พระเจ้าตีป่ ่ อและสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง
วัดมหากันดายง -กร ุงเทพ ฯ
09.30 น.
จากนัน้ นาท่านร่วมทาบุญ ณ วัดมหากันดายง
ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้สะพานอูเป่ ง และ
เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สดุ ของพม่า มีภกิ ษุและ
สามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200
คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ
มาบวชเรียนด้วย วิทยาลัยสงฆ์แห่งนีเ้ ป็ นสถานที่
ศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินยั มากที่สดุ
ด้วยวัตรปฏิบตั อิ นั งดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหา
กันดายง ทาให้มีชาวพม่าจานวนมากส่งบุตรหลาน
มาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ และทาให้มีผมู้ ีจิต
ศรัทธาจองคิวกันนาภัตตาหารมาถวายพระทัง้ 1,200 รูปไม่เว้นแต่ละวัน ทาให้วิทยาลัยสงฆ์แห่งนีด้ ารง
อยู่ได้แม้จะได้รบั งบประมาณจากรัฐบาลพม่าไม่มากนัก

11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.15 น.
16.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางไปยัง สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
พร้อมกันที่สนามบินมัณฑะเลย์....ตรวจเช็คสัมภาระอีกครัง้ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เหินฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ ด้วย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ์ เที่ยวบินที่ PG 710
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน (บาท)
โรงแรม
2 ท่าน

3 - 5 ท่าน

6 - 9 ท่าน

พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่ม

22,900

21,000

19,500

3,500

26,000

24,500

23,000

5,000

27,500

25,500

24,500

6,000

Mandalay Shwe Phyu


Best Western Plus


Mandalay Hill


**ราคานี้ไม่สามารถเดินทางตรงกับวันที่ 11-16 เม.ย. 61 กร ุณาเช็คราคาอีกครัง้ **
***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั ที่นงั่ ว่าง และราคาแพคเกจ เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทาการยืนยัน
การจองใดๆ ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันราคาแพคเกจได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอนและจอง
แล้วเรียบร้อยแล้วเท่านัน้
หมายเหต ุ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคา
ดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการ
บินมีการเรียกเก็บค่านา้ มันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้

ราคาดังกล่าวรวม
• บัตรโดยสารไป-กลับชัน้ ประหยัด และภาษีกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
• ค่าที่พกั 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่ายานพาหนะ ตามรายการที่ระบุ
• ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นภาษาไทยดูแลตลอดรายการที่ระบุ ( รอรับสนามบินมัณฑะเลย์ )
• ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ราคาดังกล่าวไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มเติมจากรายการอาหาร
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนดไว้ (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินบิ าร์ภายในห้อง ฯลฯ
ค่านากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าทิป สาหรับไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น ตามมาตรฐานประเทศพม่า ค่าของทาบุญวัดมหากันดายง
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ
1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับให้เสร็จสิ้นภายในเดือน 1 ธันวาคม 2560 – 30 เมษายน
2561 เท่านัน้
2. หากชาระผ่านบัครเครดิต จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2 % และบัตร American Express
ค่าธรรมเนียม 3.5% จากราคาสุทธิ
3. บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิ์ในการ กาหนดผูเ้ ดินทางอย่างต่า 2 ท่าน และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาหากมีผโู้ ดยสารไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
4. รายการและราคาข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านัน
้
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยังมิได้ดาเนินการจองใดๆทัง้ สิ้น จนกว่าจะได้รบั การยืนยันการเดินทาง
จากผูเ้ ดินทาง
5. หลังจากทาการจองแล้ว บริษท
ั ฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น และผู้
เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึน้ กับทางบริษทั ฯ ทัง้ หมด
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึง
่ หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจา และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทัง้ สิ้น

7.

กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อานวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะ
พยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด*
8. ธรรมเนียมปฏิบต
ั ติ อ่ ผูใ้ ห้บริการทัง้ พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ หรือมัคคุเทศก์นนั้
คงเป็ นการให้สินนา้ ใจ
หากแต่สินนา้ ใจยังคงเป็ นไปตามความพึงพอใจของท่านผูเ้ ดินทางที่รบั
บริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนที้ างบริษทั ฯมิได้มีสว่ นได้สว่ นเสียแต่อย่างใด
9. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็ นไปตามรายการที่กาหนดไว้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผูเ้ ดินทางจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ๆในทันทีที่เกิดรายการ
ทาง
บริษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนัน้ ๆ
10. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ท่านผูเ้ ดินทางทัง
้ คณะ
จะต้องยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
11. ทางบริษท
ั ฯได้จดั ทาประกันภัยอุบตั เิ หตุสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทกุ ท่าน ในวงเงินสูงสุด
1,000,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรม์)
12. ผูเ้ ดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสาหรับการเดินทาง ทัง
้ ในด้าน เครื่องใช้สว่ นตัว และ ยา
รักษาโรค

