
#11949 ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 4 วัน 3 คืน ชมวิวยอด
เขามัณฑะเลย สะพานไมสักอูเบง รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระ
มหามัยมุนี บิน PG
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม เจดียหยก วัดอนันดา วัดกุโสดอ เจดียติโลมินโล เจ
ดียชเวสิกอง วิหารธรรมยังยี พระตําหนักไมสักชเวนานดอว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มัณฑะเลย - เจดียหยก (พระเวรสนา
เจดีย) - วัดกุโสดอ - วัดพระหินออน (วัดตอจี) - เขามัณฑะเลย   

Victoria
Palace
หรือ เทียบ
เทา

2 สะพานไมอูเบ็ง - วัดมหากันดายงค - พุกาม   

Su Thein
San
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - วัดติโลมินโล - เจดียชเวสิกอง - มัณฑะเลย   

Victoria
Palace
หรือ เทียบ
เทา

4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจ
ดียชเวนานดอว) - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

23 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

6 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

13 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

20 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

27 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿4,500

1 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿4,500

22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

29 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

5 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

12 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500

19 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500



26 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย - เมืองมัณฑะเลย - เจดียหยก/พระเวรสนาเจดีย -
วัดกุโสดอ - วัดพระหินออน หรือ วัดตอจี - ภูเขามัณฑะเลยฮิ
ลล หรือ วัดกุสินารา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร Fโดยมีเจาหนาท่ีคอย
ใหการตอนรับ

บาย

12.05 น. ออกเดินทางสู กรุงมัณฑะเลย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG709 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง)

13.05 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวา
ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานเดินทางสูตัว เมืองมัณฑะเลย

นําทานแวะชม พระเวรสนาเจดีย (WeirawsanaZedi) เป็นเจดียหยกท่ีใหญท่ีสุดในโลก กวางดานละ 40.6 เมตร บนเน้ือท่ี
5 เอเคอร (12.5 ไร) ยกพ้ืนสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทําใหองคพระเจดียหยกสูงกวา 20 เมตร ท้ังภายใน และภายนอก
ประดับประดาดวยแผนหยก กับกอนหยก

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทําการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 โดยมีแผน
ศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ

นําทานชม วัดพระหินออน หรือ วัดตอจี แกะสลักดวยหยกขาวแทสวยงามมากซ่ึงเป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาวใหญท่ีสุดใน
โลก สมควรแกเวลานําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกา

นําทานเดินทางสูเขา Mandalay Hill ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกน้ีสูง 240 เมตรซ่ึงเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบท้ังเมืองชม
พระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

มัณฑะเลย

เจดียหยก (พระเวรสนาเจดีย)

วัดกุโสดอ

วัดพระหินออน (วัดตอจี)

เขามัณฑะเลย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมืองน้ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี เป็นอดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดย
กษัตริยมินดง แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมือง
แหงน้ีลดความสําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็น
เมืองศูนยกลางท่ีสําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ี
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีความสําคัญท้ังในแงของศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

เจดียหยก เป็นเจดียหยกท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีองคพระเจดียหยกสูงกวา 20 เมตร เป็น
เจดียประดับประดาดวยหยกท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังหยกกอนใหญท่ีสุดอยูใตยอด
ฉัตร เป็นเจดียท่ีสวยอีก แหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 ซ่ึงพระเจามินดงทรงใหจารึกพระ
ไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญ
ท่ีสุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษา
บาลี ตัวเจดียหลักในวัดมีความสูง 30 เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกาม

เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สรางจากหินหยกกอนใหญท่ีนํา
มาจากเมืองมัณฑะเลย ภายในมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลองประดิษฐานอยู

เป็นภูเขาท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมาเยือนมัณฑะเลย มีความสูง 240
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองมัณฑะเลย โดย
เมืองน้ีใชชื่อมาจากเนินเขามัณฑะเลยฮิลล ซ่ึงเป็นท่ีรูจักกันดีวามีเจดียและอารามมากมาย
และเป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีสําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวพมามาเกือบสองศตวรรษ ท่ี
น่ียังเป็นจุดชมวิวสวยงามของเมืองมัณฑะเลย และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตาง
พากันแวะเวียนมาสัมผัส เท่ียวชมตลอดเวลา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Victoria Palace หรือ เทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สะพานไมอูเบ็ง - วัดมหากันดายงค - พุกาม

** 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

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสัก
ถึง 1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200 ปีทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)

นําทานรวมทําบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค (MahaGandayon Monastery)ซ่ึงเป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมือง
อมรปุระซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับถวายภัตตาหารเพล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมือง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมืองพุกาม(Bagan) ดินแดนแหงเจดียหมื่นองคท่ีมีอายุกวา
2,000ปี ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหงอาณาจักรพุกาม

นําทานไปชมวิวเจดียเมืองพุกามเหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู

**หากไมสามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน**

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเทา

สะพานไมอูเบ็ง

วัดมหากันดายงค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะ
เป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระรา
ชวังเเหงกรุงอังวะอีกดวย

เป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหารพระพุทธมหามุนี หรือรูจักกันในนามพระลางหนา ท่ีมี
ความงดงามตามศิลปกรรมพมา ท่ีมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริดปิดทอง ท่ีอย คูบานคู
เมืองมาชานาน เป็นสถานท่ีท่ีสําคัญรองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง



วันท่ี 3 ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - วัดติโลมินโล -
เจดียชเวสิกอง - เมืองมัณฑะเลย

 หมายเหตุ **หากไมสามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน**

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พุกาม บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Su Thein San Hotel หรือ เทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานชมตลาดยองอูตลาดใหญของเมืองพุกามท่ีขายสินคาทุกชนิดท้ังเครื่องอุปโภค-บริโภค ขาวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผา
ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินท่ีพุกามถือวาเป็นหน่ึงเพราะฝีมือปราณีตและ
ออกแบบสวย

นําชม วัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อปี 1091 ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็น
วิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรูปรางเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 4 ดาน แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบกรีก

นําทานชม เจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก วัดน้ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได

นําชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเป็นวิหารท่ีใหญท่ีสุดใน
เมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดด
เดนย่ิงใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา

นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิส์ิทธของพมาซ่ึงเป็นสถูปด้ังเดิมของ
พมาโดยแทสรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมีลักษณะเป็นสี
ทองขนาดใหญ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมือง มัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ตลาดยองอู

วัดอนันดา

วิหารธรรมยังยี

วัดติโลมินโล

เจดียชเวสิกอง

ยองอูเป็นตลาดใหญของเมืองท่ีขายสินคาทุกชนิด ท้ังเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวปลาอาหาร
ผักสด เสื้อผา ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง เหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะ
เครื่องเขินท่ีพุกาม ถือวาเป็นหน่ึง เพราะฝีมือประณีต และออกแบบมาสวย มาแลวไมควร
พลาดซ้ือกลับไป

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” ท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดเพราะวัด
แหงน้ีเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยู
มาก

เป็นวิหารขนาดใหญอันเกาแกท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงของพุกาม วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู
ระหวางการกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุกวัน จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง ถา
ตรวจไปพบวาบริเวณใดท่ีมีการกออิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได
พระองคจะสั่งใหจับชางท่ีกออิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหาร
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม แตสรางไมเสร็จ มีประตูทางเขาออกท้ัง 4 ทิศ ทําใหตัดกัน
คลายกับไมกางเขนแบบกรีก

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็น
วิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความ
แตกตาง เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีน

เป็นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ี
ตั้งรูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัณฑะเลย บาย

เมืองน้ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี เป็นอดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดย
กษัตริยมินดง แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมือง
แหงน้ีลดความสําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็น
เมืองศูนยกลางท่ีสําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ี
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีความสําคัญท้ังในแงของศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวน
านดอว / เจดียชเวนานดอว - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย

 หมายเหตุ เมือง มัณฑะเลย(ใชเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

 Victoria Palace หรือ เทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิส์ิทธิใ์นพิธีกรรมลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี และรวมกันถวายผาจีวรแดพระมหามัยมุนี(1
ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา)ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธ
รูปทองคําเน้ือน่ิม”

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง
ของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 มีนาคม 2488 **ปิดชวงสงกรานต 10-20
เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได)**

นําทานชมพระตําหนักไมสักชเวนานดอว (Golden Palace Monastry) พระตําหนักน้ีสรางดวยไมสักท้ังหลังงดงามตาม
แบบศิลปะพมาแทๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอยท้ังหลังคาบานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา **ปิดชวงสงกรานต 10-20 เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง
ได)**

นําทานเดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย

บาย

14.05 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG710 (มีบริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง)

16.30 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

พระราชวังมัณฑะเลย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นคอมเพล็กซของพระราชวังท่ีกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุ
ปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น



 หมายเหตุ พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) **ปิดชวงสงกรานต 10-20 เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง
ได)**

พระตําหนักไมสักชเวนานดอว (Golden Palace Monastry) **ปิดชวงสงกรานต 10-20 เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได)**

** 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

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)
ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



เง่ือนไข
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

การชําระเงิน
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

2.การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน(ในวันเวลาทําการ)ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
1.คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนกรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [บางกอกแอรเวย 20 กิโลกรัม / มาเลเซียแอรไลน / สิงคโปรแอรไลน 30 กิโลกรัม / นก
สกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23
กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6.คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7.ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1.คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2.คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3.คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4.คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
 

วีซา
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180

วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา



หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย

ตามแตทานจะเห็นสมควร

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน***

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

***หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา***

หมายเหตุ

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

 

การยกเลิก
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

5.บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6.กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีท่ีไมสามารถเดิน
ทางได

7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


