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 รวมพิธีศกัด์ิสิทธ์ิล้างพระพกัตร ์พระมหามยัมนีุ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสงูสดุ 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 

 ชมความงดงาม วิหารชเวนันดอว ์(พระราชวงัไม้สกัทอง) 

 ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ราชธานีสดุท้าย ของราชวงศพ์ม่า 

 สกัการะ เจดียช์เวสิกอง 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน  

 ชมพระอาทิตยอ์สัดง พร้อมชมทุ่งเจดียส่ี์พนัองค ์แห่ง เมอืงพกุาม เจดียช์เวสนัดอว์ 

  ชมเมอืงมิงกนุ ล่องแมน้ํ่าอิระวดี  เจดียมิ์งกนุ ระฆงัมิงกนุ เจดียชิ์นพิวมิน  

 รบัฟรี... ทุกท่ีนัง่  !!!  หมวก / พดั  / ถงุผ้า   

 พิเศษ... เป็ดย่าง และ กุ้งแม่น้ําย่าง  
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วนัแรก          สวุรรณภมิู – มณัฑะเลย ์–  วดั พญา งู - สะพานอเูป็ง  
11.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4  ประต ู6 เคาน์เตอร ์L 

เคาเตอรส์ายการบิน  MYANMAR NATIONAL AIRLINE   (UB) 
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

13.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยเท่ียวบินท่ี  UB-022  ***บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 

  บนเครือ่ง *** 
14.55 น.        เดนิทางถงึ สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศเมยีนมาร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัง ูSnake Pagoda จุดเด่นของ 
วดันี้อยูท่ีง่เูหลอืมขนาดใหญ่ 2 ตวั ทีเ่ขา้มาอาศยัที ่
วดัแหง่นี้โดยขดอยูร่อบองคพ์ระพทุธรปู วดัแหง่นี้ 
ก่อตัง้ขึน้ในปี คศ. 1974 (พ.ศ.2517) วนัหน่ึงพระรปูหน่ึง 
ในวดัไดพ้บกบังเูหลอืมขนาดใหญ่ 2 ตวั เลือ้ยเขา้พรอ้ม 
พนัรอบองคพ์ระพทุธรปู จงึไดน้ างทู ัง้ 2 ตวันัน้ไปทิง้ใน 
ปา่ ปรากฏวา่ในเดยีวกนัง ู 2 ตวันัน้กเ็ลือ้ยกลบัมาทีว่ดัแหง่นี้ พระสงฆท์ีว่ดัไดใ้ชค้วามพยายาม
ในการน างเูหลอืม 2 ตวั กส็ามารถกลบัมาทวีดัได ้และมาพนัทีอ่งคพ์ระรปูอยูใ่นลกัษณะเดมิแถม
มตีวัที ่3 ตามกลบัมาดว้ยคณะพระสงฆจ์ึง้เหน็วา่นี่ เป็นเรือ่งปาฏหิารยิ ์และเริม่ตน้ใหก้ารดแูลงู
ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา   

  จากนัน้น าทา่นชม สะพานไม้อเูบง็ (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้
ผูใ้หญ่ชือ่วา่เสาอเูสาของ สะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปี ทอดขา้ม ทะเลสาบ 

 คองตามนั (Toungthamon) ไปสูว่ดัจอกตอจ ีซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแหง่เมอืง
พกุาม  

คํา่   บริการอาหารคํา่  ณ  ภตัตาคาร กุ้งแม่น้ําย่าง ท่านละ 1 ตวั 
 พกัท่ี SHWE PHYU HOTEL//  SHWE INGYIN  HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 

 

วนัท่ีสอง        มณัฑะเลย ์- พกุาม – ชมตลาดยองอ ู– พระเจดียช์เวสิกอง – วดัอนันดา – 
                      วดักะยนัสิททาอมิูน – วดักบุยางกี - วดัติโลมินโล – เจดียส์พัพญัญ ู – เจดียช์เว

สนัดอว ์( จดุชมวิวทะเลเจดีย)์ -  ชมโชวห์ุ่นพืน้เมืองเชิดหุ่น  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง พกุาม (Bagan) โดยรถบสัปรบัอากาศ... ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4  
  ชัว่โมง เมอืงโบราณสถานดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องค ์ทีม่อีาย ุ2,000 ปี ของกษตัรยิอ์นุรทุมหา- 
  ราชแหง่อาณาจกัรพกุาม  ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มสถูปเจดยีแ์ละวหิารสว่นทีร่อดพน้ 
  จากภยัแผน่ดนิไหว และการกดัเซาะของแมน่ ้าอริะวด ีมอียูไ่มน้่อยกวา่ 2,000 แหง่ และถูก 
  ขนานนามวา่เป็น “ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย”์ 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

น าทา่น ชมตลาดยองอ ูตลาดใหญ่ของเมอืงพกุามทีข่ายสนิคา้ทกุชนิด ทัง้เครือ่งอุปโภค และ 
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บรโิภค ขา้วปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง เหมาะส าหรบัเดนิชมและเลอืกซือ้ 
 ของฝากโดยเฉพาะเครือ่งเขนิทีพ่กุามถอืวา่เป็นหน่ึงเพราะฝีมอืปราณีตและออกแบบสวย 
 และท่ีสาํคญัซ้ือดอกไม้ นมสัการพระเจดียช์เวสิกอง  

น าทา่นชม พระเจดียช์เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพมา่โดยแท ้ม ี
ลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลงัพระ
เจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรม
สารรีกิธาตุ จากพระสรรีะหลายสว่น มลีกัษณะเป็นสี
ทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนต ์และ
ศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม  
ชม วดัอนันดา  (Ananda Temple) ตัง้อยูท่างทศิ
ตะวนัอ อกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ได้
ชดัเจน สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแหง่นี้นบัไดว้า่
เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพกุาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั มมีขุเดจ็ยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น  
ซึง่ต่อมาเจดยีแ์หง่นี้เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของ
วหิารแหง่นี้กค็อื ทีช่อ่งหลงัคาเจาะเป็นชอ่งเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสง
สวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
จากนัน้น าทา่นชม  วดักะยนัสิททาอมิูน  ซึง่มลีกัษณะเป็นถ ้าส าหรบัการจ าศลีภาวนาชม
จติรกรรมฝาผนงัภายในถ ้าซึง่ภาพของพระพทุธองคเ์สดจ็ลงจากดาวดงึส ์เพือ่เสดจ็ไปเทศน์
โปรดพระพทุธมารดานอกจากนี้ทีเ่พดานเหนือประตทูางออกมลีวดลายพระพทุธบาททีส่วยงาม
มากอกีดว้ย   จากนัน้พาทา่นเทีย่ว วดักบุยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรส
ของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ที่ โดดเด่นคอื ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีส่ดุในพกุาม ทีย่งัคง
เหลอือยู ่จากนัน้เขา้ชม  วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระ
บญัชาของพระเจา้นนัต่าว- มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ูซึง่เกดิกบันางหา้มผูห้นึ่ง 
และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็น ราชทายาท เป็นวดัสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กนัทัง้ 4ดา้นมี
พระพทุธรปูประดษิฐฐ์านอยูท่ ัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาย
ปนูป ัน้ อนัประณีตสวยงาม  สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ .ศ.1761 ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งวา่มี
ความสวยงามมากทัง้ภายในและ ภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญัญู ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุใน
เมอืงพกุาม น าทา่น ชมวิหารธรรมยนัจี (Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ
พระองคก์เ็ชือ่วา่เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพกุาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผล
กรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหน้า ตัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหงา่น
ดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา  

  จากนัน้ชม เจดียช์เวสนัดอร์   เชือ่กนัวา่ภายในบรรจุพระเกศาของพระพทุธเจา้และยงัมรีปูป ัน้
เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดตูัง้อยูบ่รเิวณลานของวหิารจงึมชีือ่เรยีกแบบฮนิดวูา่เจดยี์ กาเน
ชา จากบริเวณน้ีท่านสามารถมองเหน็พระอาทิตยต์กลบัขอบฟ้า และเจดียน้์อยใหญ่   

 ทีต่ัง้อยู่รายรอบ จนได้สมญานามว่า  “ป่าทะเลเจดีย ์5,000 องค”์  ให้ท่านเกบ็ภาพ 
 ประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

น าจากนัน้น าทา่นเดนิทางชมและเกบ็ภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว์  
(Shwesandaw Pagoda) ทา่นสามารถมองเหน็ทุง่ทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์หง่นี้  

 
คํา่       บริการอาหารคํา่  ณ  ภตัตาคาร  พร้อมชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  
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                    ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ทีด่เูหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 
                  พกัท่ี RAZAGYO HOTEL /  SHWE YEE PWINT HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 
 

วนัท่ีสาม        พกุาม – มณัฑะเลย ์– มิงกนุ – ล่องเรือแม่น้ําอิระวดี-เจดียมิ์งกนุ ระฆงัมิงกนุ  
                      เจดียชิ์นพิวมิน - พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วิหารชเวนันดอว ์- มณัฑะเลยฮิ์ลส ์                       
07.00 น.  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์( Mandalay ) โดยรถบสัปรบัอากาศ... ใชเ้วลา 
  เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ใหท้า่นพกัผอ่นอสิระตามอธัยาศยั  
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นล่องเรอืแม่น้ําอิระวดีสู่เมืองมิงกนุ ระหวา่งทางจะไดเ้หน็หมูบ่า้นอริะวดทีีม่ลีกัษณะ 
 เป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เนื่องจากระดบัน ้าอริวดใีนแต่ละฤดกูาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก  
 โดยเฉพาะฤดนู ้าหลาก ระดบัน ้าจะขึน้สงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพมา่จงึนิยมสรา้งบา้นกึง่ 

แพ คอืถา้น ้าขึน้สงูกร็ว่มแรงกนัยกบา้นขึน้ทีด่อน ครัน้น ้าลงมากกย็กบา้นมาตัง้ใกลน้ ้า เพือ่ 
ความสะดวกสบายในการใชแ้มน่ ้าในชวีติประจ าวนั 

 นําท่านชมเจดียมิ์งกนุ รอ่งรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรง 
 เคลื่อนทพัไปตยีะไข ่แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมนุีมาประดษิฐานทีม่ณัฑะเลย์ เป็น 
 ผลส าเรจ็ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการท าสงครามแผข่ยายไปรอบ

ดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนหรอืเจดยีจ์กัรพรรด ิ เพือ่
ประดษิฐานพระทนัตธาตุทีไ่ดจ้ากพระเจา้กรงุจนีโดยทรงมุง่หวงัใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยี์
ในสมยัพกุาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งู
ทีส่ดุในสวุรรณภมู ิ สง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รอือาระกนัจ านวน 50,000 คน หลบหนีการขดขี่
แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณตัขิององักฤษ แลว้ท าการซ่องสมุก าลงัเป็น
กองโจรลอบโจมตกีองทพัพมา่อยูเ่นืองๆ โดยพมา่กล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวน
ใหเ้กดิสงครามองักฤษ-พมา่อนัเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ าใหพ้มา่เสยีเมอืงในทีส่ดุ อยา่งไรกต็ามงาน
ก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนด าเนินไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสดจ็สวรรคต ภายหลงัทรงพา่ยแพไ้ทย
ในสงครามเกา้ทพั มหาเจดยีอ์นัยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่าน 
ทวา่ใหญ่โตมหมึาดัง่ภเูขาอฐิทีม่คีวามมัน่คงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสรจ็ตามแผนจะเป็นเจดยี์
ทีใ่หญ่ทีส่ดุ และสงูทีส่ดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจาก
เหตุการณ์แผน่ดนิไหว  และไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิกุน คือระฆงัมิงกนุ ทีพ่ระเจา้ปดุงโปรดฯให้
สรา้งโดยส าเรจ็ เพือ่อุทศิทวายแด่มหาเจดยีม์งิกุน จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกนั คอืระฆงัยกัษ ์

 มเีสน้รอบวงถงึ 10  เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าหนกั 87 ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม ่
 ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบ จงึรบัสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทนัททีีส่รา้งเสรจ็ ปจัจุบนั 
 ถอืเป็นระฆงัยกัษ์ทีม่ขีนาดเลก็กวา่ระฆงัแหง่หนึ่งแหง่พระราชวงัเครลนิในรงุมอสโกเพยีงใบ 
 เดยีวทวา่ระฆงัเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจวา่ระฆงัมงิกุน 
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เป็นระฆงัยกัษ์ทีย่งัคงสง่เสยีงกอ้งกงัวาน ทัง้นี้เคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี 
โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆ ไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถ้งึ 100 คน และน าทา่นชม เจดยีช์นิพวิมนิ 
(เมยีะเตง็ดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนือระฆงัมงิกุนไมไ่กล ไดช้ือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มากแหง่
หนึ่ง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็น
อนุสรณ์แหง่ความรกัทีพ่ระองคม์ตี่อพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควร จงึ
ไดร้บัสมญานามวา่ “ทชัมาฮาลแหง่ลุ่มอริวด”ี เจดยีอ์งคน้ี์เป็นพทุธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ยหลกัภมูิ
จกัรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยูต่รงกลาง ณ ยอดเขาพระสเุมร ุ อนัเชือ่กนัวา่เป็นศนูยก์ลางและ
โลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภมู ิ สมควรแก่เวลาล่องเรอื
กลบัตามเสน้ทางเดมิ 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย์  (Mandalay Palace) พระราชวงัที ่สว่นใหญ่
ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของเอเชยี  ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบรูพา หรอื
สงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่ 20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝา่ยสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ  ได้
ทิง้ระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระรา ชวงัมณัฑะเลยข์
องพมา่ ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงันี้เป็นแหล่งซ่องสมุ
ก าลงัของกองทพัญีปุ่น่ พระราชวงัมณัฑะเลย์  ซึง่เป็น
พระราชวงั ไมส้กักถ็ูกไฟไหม ้เผาราบ เป็นหน้ากลอง 
หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคนู ้ารอบพระราชวงั ที่
ยงัเป็นของดัง่เดมิอยู่  ปจัจุปนัพระราชวงัทีเ่หน็อยูเ่ ป็น
พระราชวงัทีร่ฐับาลพมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของพระราช 
วงัของเก่า  
น าทา่นชม พระตาํหนักไม้สกั ชเวนันดอว ์
(Golden Palace Monastry) พระต าหนกันี้สรา้งดว้ย 
ไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ  วจิติร 
ตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลงั 
คา บานประตแูละห น้าต่าง  โดยเน้นรายละเอยีด
เกีย่วกบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้ง
โดย  พระเจา้มนิดงในปี พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองค ์
ยา้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่ 
เป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐานแต่หลงัจากที ่
พระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอืสปีอ่ พระโอรส 
กท็รงยกพระต าหนกันี้ถวายเป็นวดั  ถอืไดว้า่เป็นงาน 
ฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งงดงามยิง่นกั 
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จากนัน้น าทา่นชม วดักโุสดอว ์ตามประวตั ิเป็นวดั 
ท่ีพระเจ้ามินดง สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่การสงัคายนา 
พระไตรปิฏก ครัง้ที ่4 และ พระองคท์รงใหจ้ารกึ 
พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์ลงบนหนิอ่อน 729  
แผน่ ถอืเป็น พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ทีส่ดุในโลก  และ เป็น 
ครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีม่กีารบนัทีพ่ระไตรปิฎกเป็น 
ภาษาบาล ีและไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑปอยูร่อบ “พระเจดยีม์หาโลกมารชนิ”  

                   น าทา่นชม วดัพระหินอ่อน หรือ วดัตอจี  แกะสลกัดว้ยหยกขาวแทส้วยงามมาก ดัง้พระม ี
 ชวีติ   น าทา่นเดนิทางสูเ่ขา มณัฑะเลยฮิ์ลส์ Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของพระราชวงั เขาลกูนี้สงู 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืง
มณัฑะเลย ์ซึง่อยู่ บนยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง 
ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอด 3 เขามณัฑะเลย ์  

คํา่   บริการอาหารคํา่  ณ  ภตัตาคาร  
 พกัท่ี SHWE PHYU HOTEL//  SHWE INGYIN  HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 

 

วนัท่ีส่ี       ร่วมพิธีศกัด์ิสิทธ์ิล้างพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ - กรงุเทพฯ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.00 น. จากนัน้น าทา่นไปนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ ถอื 
 เป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามวา่  
 “พระพทุธรปูทองคาํเน้ือน่ิม” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ.689  
 สงู 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หน้าตกั 
 กวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนุี หรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอื 

วดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนุี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยี 
 เมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท า ใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเกบ็เนื้อทอง 
 ไดน้ ้าหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวดัขึน้ใหมม่ ี
 ขนาดใหญ่ กวา่เดมิ โดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาล ีจงึนบัไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ี่

สดุแต่ประดษิฐานพระพทุธรปูเก่าแก่ทีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุ
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ทีน่ าไปจากกรงุ ศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้รว่มพธิกีารอนัส าคญัลา้งพระพกัตร์
ถอืเป็นการสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล  หลงัจากนัน้ เชญิทกุทา่นรว่มท าบุญบรูณ   วดักุสิ
นารา ซึง่มอีายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน์ ปางปรนิิพพาน สวยงามมาก  

เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม   
  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ    
09.40 น. ออกเดินทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบิน  เท่ียวบินท่ี  UB-021  
11.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 
  ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ  

บริการน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด และ บริการเสิรฟ์ผา้เยน็ตลอดการเดินทาง 
อตัราค่าบริการ 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระเงินมัดจ าท่านละ  6,000  บาท พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง  

 ช าระส่วนทีเ่หลอื ทั้งหมดก่อนการเดินทาง  15 วนั หรือตามเงื่อนไขทีส่ายการบินก าหนด ** 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / เดก็  ราคาท่านละ  พกัเดีย่วเพิม่ 

18-22  พ.ค. 60 16,900.- 4,000. 
26-29  พ.ค. 60 15,900.- 4,000.- 

2-5  มิ.ย. 60 14,900.- 4,000.- 
9-12  มิ.ย. 60 14,900.- 4,000.- 

23-26  มิ.ย. 60 14,900.- 4,000.- 
30  มิ.ย. – 3 ก.ค. 60 14,900.- 4,000.- 

7-10 ก.ค. 60 16,900.- 4,000.- 
14-17  ก.ค. 60 16,900.- 4,000.- 
21-24  ก.ค. 60 16,900.- 4,000.- 
28-31  ก.ค. 60 16,900.- 4,000.- 
10-14  ส.ค. 60  16,900.- 4,000.- 
18-21 ส.ค. 60 15,900.- 4,000. 
25-28  ส.ค. 60 15,900.- 4,000. 
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- เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทั วรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี / กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย  

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINE  BKK-MDL-BKK  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าภาษีสนามบินทุก ไทย-พม่า 
  ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทาง  ท่านละ 30 กก.   
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 มคัคุเทศกไ์ทย-พม่า  คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าวซ่ีาพม่า สาํหรับต่างชาติ  (กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีทวัร์) 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีนํ้าหนกัเกิน  เกินท่านละ 30 กก. 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  /ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีมีการปรับเพิ่ม

จากสายการบิน 
 ทิปไกดพ์ม่า -ไกดไ์ทย และคนขบัรถบสั  ค่าทิปประมาณ  วนัละ 50 บาท/คน/วนั  ( จ่าย 600 บาท / ลูกคา้ 1 ท่าน /

ตลอดการเดินทาง) 
 

*** เง่ือนไขพิเศษสาํหรบัการจองทวัร ์ *** 
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหวัหน้าทวัร์ 
2.คณะเดินทางผูใ้หญ่  15 ท่านขึ้น มีหวัทวัรไ์ทย  
3. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, 
ซ้ือตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

หมายเหตุ 
>>     การสาํรองท่ีนัง่จะเกิดการยืนยนัวา่เดินทาง เม่ือท่านแฟกซ์สาํเนาการชาํระค่าบริการและไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานขาย

เท่านั้น กรณีไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์   0-2---------- 
>>        บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงใดๆก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่

สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน (ออกให)้ ตดักรุ๊ป 31+1TL  หรือเกิดสถานการณ์บางอยา่งท่ีทาํใหไ้ม่เกิดความ 
 สะดวกต่อการเดินทางทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ หรือนาํคณะเดินทางโดย

ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แต่มีผูดู้แลเม่ือท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ  



พมา่ มณัฑะเลย ์อมระปุระ พุกาม 4 วนั (UB) 

>> บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได้  
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 

>>        เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริก ารใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

>>        ทุกท่ีนัง่มีประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1 ลา้นบาท (ค่ารักษาพยาบาล หา้แสนบาทและมีเง่ือนไขอ่ืนๆระบุตามกรรมธรรม์) 
>>        อาจมีการปรับเปล่ียนราคาทวัร์ข้ึนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีอตัราแลกเงินมีการเปล่ียนแปลงจน  

กระทบกบัราคาทวัร์หรือสายการบินปรับข้ึนค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีนํ้ามนั หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาล
ของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบตัรผา่นประตูสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 

>>       กรณีท่ีท่านชาํระมดัจาํหรือชาํระค่าทวัร์แลว้ตอ้งการยกเลิกการเดินทาง ตอ้งทาํก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั โดยนบั
เฉพาะวนัทาํการทางบริษทัฯจะดาํเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใชจ่้ายใหต้ามจริง(ยกเวน้ค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทาง
เน่ืองจากป่วยตอ้งนาํส่งใบรับรองแพทยเ์พ่ือทาํเร่ืองกบัสายการบินและโรงแรมท่ีพกั และตอ้งรอฟังผลตอบรับวา่สามารถทาํ
เร่ืองคืนได ้ หรือไม่กรณีท่ีชาํระค่าใชจ่้ายเป็นบตัรเครดิตและตอ้งการยกเลิกท่านตอ้งยอมรับเง่ือนไขเก่ียวกบัดอกเบ้ียและค่า
ดาํเนินการจ่ายบตัรเครดิตท่ีทางธนาคารทาํการเรียกเกบ็ อน่ึงตัว๋เคร่ืองบินแล ะโรงแรมท่ีพกัเป็นราคาแบบหมู่คณะหาก
ตอ้งการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใชจ่้าย กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลง 

 


