
#11408 ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 3 วัน 2 คืน มหาเจดียช
เวสิกอง รวมปดทองพระมหามัยมุนี จุดชมวิวทะเลเจดีย บิน FD
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม อมรปุระ เจดียบูพญา โชวพ้ืนเมืองเชิดหุนกระบอก
วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญู วิหารธรรมยันจี
สะพานไมอูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังไมสักชเวนานจอง วัดกุโสดอ พิธี
ลางพระพักตรพระมหามัยมุนี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พุกาม - เจดียบูพญา - ทะเลเจดีย

SU TIEN
SAN
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - เคร่ืองเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย
สัพพัญู - วิหารธรรมยังยี - มัณฑะเลย - อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง

HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา

3 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจ
ดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานดอนเมือง -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย -
พุกาม - เจดียบูพญา - ทะเลเจดีย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย Thai Air
Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

11.00 น. ออกเดินทางสู เมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน FD 244

มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการน่ังแถวหนา
และน่ังติดกันหรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะ
ไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

* ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว

* ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat
แถวท่ี 1 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน

แถวท่ี 2-5 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน

แถวท่ี 6-8 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจอง**

บาย

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองพุกาม เมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ
4 ชั่วโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย

นําทานแวะ สักการะ เจดียบูพญา (Bupaya Pagoda)ซ่ึงตั้งโดดเดนอยูริมน้ําอิรวดี เจดียองคเล็กๆสีทองอราม ทรงแปลกตา
เป็นอีกจุดชมวิวท่ีสงบและสวยงามมาก

นําทานชมเมืองทะเลเจดียท่ีสวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามท่ียังคงวิถีท่ีชีวิตท่ีเรียบงาย นําทานชมและเก็บภาพ
พระอาทิตยลับขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดีย ไดจากจุดชมวิวแหงน้ี

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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

 บาย



 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

มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการน่ังแถวหนา
และน่ังติดกันหรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะ
ไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

* ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว

* ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat

แถวท่ี 1 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน

แถวท่ี 2-5 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน

่ ่ ่ ่

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

พุกาม

เจดียบูพญา

ทะเลเจดีย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - เคร่ืองเขิน - วัดกุบ
ยางกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี -
เมืองมัณฑะเลย - เมืองอมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง

แถวท่ี 6-8 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจอง**

เมืองพุกาม(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซ่ึงเป็นสถูปด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ
สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเป็นสีทองขนาด
ใหญใชเป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

นําทานชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สราง
เสร็จเมื่อปี 1091ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรูปรางเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง
4 ดาน

นําทานชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อปี 1059 โดยพระเจามนูหะ
กษัตริยแหงมอญ เพ่ือสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ี โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มี
พระนอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันวามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวย
น้ํา จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ

นําทานเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเดนคือ ภาพจิตกรรม
ฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู

นําทานเขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรางขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เป็นพระ
โอรสในพระเจานรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกับนางหามผูหน่ึง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร
เทากันท้ัง 4ดาน

นําทานนมัสการ เจดียสัพพัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม

นําทานชม วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดในเมือง
พุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตาม พระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดน
ย่ิงใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา

นําทานเดินทางเขาสู เมืองมัณฑะเลย

นําทานเดินทางสู เมือง อมรปุระ

นําทานชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอูเสาของสะพานใชไมสัก
ถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200 ปีทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ีสรางตามแบบวัดอนันดาพุกาม

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

พักท่ี โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เจดียชเวสิกอง

วัดอนันดา

วัดมนุหา

องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ีตั้ง
รูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” อานันทวิหารไดชื่อวางดงามท่ีสุด
เพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง เป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก
วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เครื่องเขิน

วัดกุบยางกี

วัดติโลมินโล

 บาย

เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันวามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวยน้ํา จาน
รอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส
ของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปได
ดังเดิม

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



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

เจดียสัพพัญู

วิหารธรรมยังยี

มัณฑะเลย

อมรปุระ

สะพานไมอูเบ็ง

เจดียท่ีมีความสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม โดยมีความสูงอยูท่ี ประมาณ 61 เมตร ดวยศิลปะ
แบบปาละของอินเดีย ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลยครับ ตั้งอยูใจกลาง
เมือง ถัดจาก วัดอนันดา

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

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี อดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดยกษัตริยมินดง
แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมืองแหงน้ีลดความ
สําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางท่ี
สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ีมากเป็นอันดับ 2
ของประเทศ และมีความสําคัญท้ังในแงของศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการทอง
เท่ียว

เมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น เมืองแหงผูท่ีเป็นอมตะ และยังเคยเป็นเมืองหลวงเกาท่ี
เคยเจริญรุงเรืองท้ังทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปล่ียนไปเป็นเมือ
งมัณฑะเลย เป็นเมืองท่ีอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมา
ท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู รวมไปถึง
อารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตั้งเรียง
รายอยูรอบๆตัวเมือง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ  กุงแมน้ําเผา

 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูป
ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นท่ีเมือง
ธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของ
เอเชีย พระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา3

นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผนศิลา
จารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา
“หนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”

บาย

12.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 245 บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

พระราชวังมัณฑะเลย

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระมหามัยมุนี ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนี
จึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอัน
สูงล้ํา เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัด
มหามัยมุนี” หรือชื่อแทด้ังเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุปัน
พระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง ของเกาขึ้น
มา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก



 หมายเหตุ บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ทาอากาศยานดอนเมือง

 บาย

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

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



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระ
เหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15

วัน(ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว 

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
 เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

่ ่ ่ ่ ่ ่



คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปค)
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หมายเหตุ : สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 62พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวัง

ไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการโดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท **

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**
 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด

ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น
 


