
#10593 ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 3 วัน 2 คืน สะพานไมสัก
อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัย
มุนี บิน FD
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย เจดียบูพญา เจดียชเวสิกอง วัด
กุบยางกี วัดติโลมินโล เมืองอมรปุระ สะพานไมอูเบ็ง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พุกาม - เจดียบู
พญา - ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา   

GRACIOUS BAGAN
HOTEL หรือระดับเทียบเทา

2 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล -
วิหารธรรมยังยี - สะพานไมอูเบ็ง   

SHWEPHUY HOTEL /
SHWEINNGYIN HOTEL /
YI LINK HOTEL หรือระดับ
เทียบเทา

3 พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว
(เจดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทา
อากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
฿13,999 
฿11,999

฿13,999 
฿11,999

฿13,999 
฿11,999

฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย - พุกาม - เจดียบูพญา - ทะเลเจดีย - เชิดหุน
กระบอกของพมา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA โดยมีเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.00 น. นําทานเหินฟาสูเมืองมัณฑะเลย ประเทศพมา โดยเท่ียวบิน FD244 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

12.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระ ผานขั้นตอน
ศุลกากร เมืองมัณฑะเลยเป็นอดีตราชธานีอันรุงเรืองของพมา เป็นเพียงหน่ึงในไมกี่เมืองท่ียังคงใชชื่อเดิมเรื่อยมาไมมีการ
เปล่ียนแปลง ตั้งอยูบนท่ีราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอยาวดีตอนบน

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขาง
ทางท่ีสวยงามดวยธรรมชาติ

นําทานสักการะ เจดียบูพญา ซ่ึงตั้งอยูริมแมน้ํา อิรวดี องคเจดียมีสีเหลืองทองอราม ดูแปลกตา และยังเป็นอีกจุดชมวิวท่ี
สวยงาม

นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ท่ีสวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ พรอมชม
พระอาทิตยลอยลับขอบฟา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา และตื่นตากับโชวหุนเชิดโบราณ

พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานมัณฑะเลย บาย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใต เป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา สรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2542
อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวา
มีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติ
โลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไมอูเบ็ง

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พุกาม

เจดียบูพญา

ทะเลเจดีย

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติดอันดับเมืองท่ีมีแหลงทอง
เท่ียวทางดานประวัติศาสตรท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศพมา โดยเฉพาะความย่ิง
ใหญของเจดียจํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พัน
องค ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีบงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยาง
ดีคนท่ัวไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีวาเป็นอูอาริยธรรมของประเทศ

เจดียบูพญา บูพญาแปลวา “เจดียน้ําเตา” ตามลักษณะเจดียท่ีมี่รูปทรงคลายน้ําเตา ซ่ึงเป็น
รูปทรงเจดียท่ีไดรับความนิยมในสมัยกอนตั้งอาณาจักรพุกาม เจดียบูพญา คือพระเจดียท่ี
ตั้งอยูในเมืองพุกาม ริมฝ่ังแมน้ําอิรวดี จึงเป็นหลักหมายองนักเดินเรือจากอดีตถึงปัจจุบัน
วาถาเห็นบูพญาก็หมายความวาถึงเมืองพุกามแลว

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟา

เชิดหุนกระบอกของพมา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา

 GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

การแสดงหุนสายพมาโอกาสท่ีแสดงท้ังคืนแบบสมัยกอนนอยมาก สวนใหญมักจะนํามา
แสดงในงานอีเวนทตางๆ หรือโอกาสในงานพิเศษ การแสดงละครหุนเป็นสื่อทาง
วัฒนธรรมท่ีสรางสรรคขึ้นมาเพ่ือเสนอความงดงามทางศิลปะและความบันเทิง การแสดง
ละครหุนไดรับการพัฒนาจนถูกใชเป็นสัญลักษณของสื่อในหลากหลายวาระ ไมวาจะ
เป็นการสื่อสารทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการแสดงละครหุนของหลายๆ ประเทศ
อยางเชนท่ีพมาจะนิยมใชหุนสายเพ่ือสื่อสารหรือทวงติงการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ
รวมถึงเชื้อพระวงศในราชสํานัก หรือจะใชหุนเป็นสื่อใหขอมูลกับเด็ก ชวยโนมนาวจิตใจ
เด็กๆ ได



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธของพมา) สรางเป็นทรงรูปสถูป แบบด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณ
เป็นสีทองขนาดใหญ ท้ังท่ีเป็นธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแกวของพระเจาอโนรธา ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ีย่ิงใหญ
ท่ีสุดของอาณาจักรพุกาม

นําทานชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญท่ีขึ้นชื่อไดรับการยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”
เป็นท่ีรูจักเหนือวิหารท้ังหลาย สรางโดยพระเจาจานสิตา เมื่อกอนยอดพระเจดียยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอ่ืนๆของ
พุกาม แตรัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา

จากนั้นนําทานชม วัดมนุหะ ตั้งอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระเจามานุหะ เพ่ือสั่งสมบุญไวชาติหนาจึง
ไดสรางวัดน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหารคอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน

จากนั้นนําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรสของพรเขาจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเดนคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงาม
เรียกไดวาสวยท่ีสุดในพุกามก็วาได

นําทานชม เจดียติโลมินโล เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหาร
มีชองบันไดเดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคท่ีชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองของวิหาร ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงาม
มาก

นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวัดน้ีไดชื่อวาใชความหนาแนน ความละเอียดพิถีพิถันในการสรางมากท่ีสุดในพมาก็วาได
จากนั้นนําทานกลับสูเมือง มัณฑะเลย ผานเสนทางเดิม

นําทานชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานท่ีสรางดวยไมสักและยาวท่ีสุดในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขาม
ทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา

พักท่ี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทียบเทา

เจดียชเวสิกอง

วัดอนันดา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ีตั้ง
รูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” อานันทวิหารไดชื่อวางดงามท่ีสุด
เพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง เป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก
วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา

 บาย



วันท่ี 3 พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวน
านดอว / เจดียชเวนานดอว - วัดกุโสดอ - ทาอากาศยานนานา
ชาติมัณฑะเลย - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

วัดมนุหา

วัดกุบยางกี

วัดติโลมินโล

วิหารธรรมยังยี

สะพานไมอูเบ็ง

เป็นวัดในพุทธศาสนาท่ีสรางขึ้นในยาน Myinkaba ใกลๆ กับเมืองพุกาม โดยเชลยมอญ
กษัตริยมานูฮาในปี 1067 ตามคําจารึกของกษัตริยมานูฮา เป็นอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผา
สองชั้น อาคารประกอบดวยพระพุทธรูปน่ังสามองคและพระพุทธรูปเขาสูนิพพาน วัด
Manuha เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในพุกาม

ชมภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงหลงเหลืออยู สรางโดยพระโอรสของ
พระเจาจันสิทธะ ท่ีโดดเดนดวยภาพจิตกรรม ฝาผนัง ท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม และยังคงหลง
เหลืออยู เน่ืองจาก รัฐบาลแหงสหภาพเมียนมาร ไมอนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไป
ภายใน วิหาร หรือ พระเจดีย ดวยเกรงวาแสงจากแฟลชจะทําลายภาพภายในใหเสียหาย ดัง
นั้น จึงไมสามารถบันทึกภาพจิตรกรรมท่ีเขากวากันวา สวยงาม และ ทรงคุณคาทางศิลปะ
ได

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็น
วิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความ
แตกตาง เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีนครับ

วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู ระหวางการกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุก
วัน จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง ถาตรวจไปพบวาบริเวณใดท่ีมีการกออิฐแลวเป็นโพรงหรือรู
ขนาดใหเข็มสอดเขาไปได พระองคจะสั่งใหจับชางท่ีกออิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ
วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม แตสรางไมเสร็จ มีประตูทาง
เขาออกท้ัง 4 ทิศ ทําใหตัดกันคลายกับไมกางเขนแบบกรีก

สะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะ
เป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระราชวัง
เเหงกรุงอังวะ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา

 SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

04.00 น. นําทานรวมพิธีอันศักดิส์ิทธิใ์นพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุดของพมา) ถือ
เป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” โดย
รอบๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขา
สูท่ีพัก

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เป็นอาคารไมตกแตงดวยปูนป้ันมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกตาง
จากวัดอ่ืนๆ ตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ีทางการพมาไดกอสรางขึ้นมาใหมในรูปแบบเดิม ตําหนักตางๆ ท้ังหมดถูกไฟไหมเมื่อ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 แตปัจจุบันทางการพมาไดจําลองขึ้นใหมอีกครั้งบนฐานเดิม นําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกาของ
พมา

นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระตําหนักท่ีประทับของ
พระเจา มินดง เมื่อสิ้นพระชนมลงแลว พระเจาทีบอ (กษัตริยองคสุดทายของพมา) ไดรื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตงดวย
ไมแกะสลักเลาเรื่องมหาชาดก 10 ชาติท่ียังคงความสมบูรณมากท่ีสุด

นําทานชม วัดกุโสดอ ซ่ึงครั้งหนึงเคยเปนท่ีทําการสังคานราพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด
84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา “เป็นหนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานมัณฑะเลย เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

บาย

12.45 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD245

15.00 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมิอง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

พระมหามัยมุนี

พระราชวังมัณฑะเลย

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมาประทานลมหายใจอัน
ศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของ
พระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงล้ํา เป็นพระพุทธรูป
หลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัดมหามัยมุนี” หรือชื่อแท
ด้ังเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุปัน
พระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง ของเกาขึ้น
มา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดกุโสดอ

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 พระเจามินดง ทรงใหจารึกพระ
ไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญ
ท่ีสุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษา
บาลี และไดนํามาประดิษฐานในมณฑป อยูรอบ “พระเจดียมหาโลกมารชิน” มีความสูง 30
เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใต เป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา สรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2542
อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวา
มีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น
เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือ
ประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 
3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

่



2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด
ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 


