
 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

ทวัรพ์ม่าดีดี!! สกัการะ � มหาบูชาสถาน!!! 

พระมหามยัมุณี – พระเจดียช์เวสิกอง  
มณัฑะเลย ์- มิงกุน - พกุาม 

โดยสายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์('M)  
มีบินภายใน  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

เขา้รว่มพิธีลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี  
/ ใน 0 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมณัฑะเลย ์

สกัการะ เจดียช์เวสิกอง / ใน 0 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพกุาม 
ชม ทุง่ทะเลเจดีย ์พรอ้มทั2งเก็บภาพพระอาทิตยต์กดินที4สวยงาม  

ณ เจดียช์เวซานดอว ์
ลอ่งเรอืแม่นํ2าอิระวดี สู ่เมืองมิงกุน สมัผสัสิ4งก่อสรา้งที4ยิ4งใหญ ่

ชมโชว ์หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั2นสูงของพกุาม  
พรอ้มทั2งลิ2 มรสอาหารพื2 นเมือง 

เมนูพิเศษ !! กุง้เผา 
แจกฟรีทุกที4นั 4ง!!! เสื2 อยดืทวัรพ์ม่าดีดี + ผา้เช็ดพระพกัตร ์+ หนงัสือสวดมนต ์



 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

 
กาํหนดการเดินทาง  มิถุนายน-กนัยายน >? 
วนัที4หนึ4ง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง  
12.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั2น D ประตู > สายการ

บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซึ&งมีเจา้หน้าที&บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื&อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

14.00 น.  �ออกเดินทางโดย สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) โดยเที4ยวบินที4 'MGG8 
23.43 น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถิ&นที&เมียนมารช์า้กว่า

ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีของพมา่ ซึ&งเป็นเพียงหนึ&งในไม่กี&เมืองที&ยงัคงใช ้ชื&อเดิม
เรื&อยมาไม่มีการเปลี&ยนแปลง ตัBงอยู่บนที&ราบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลูกขา้วตามแนวลํานํBาเอยาวดี
ตอนบน มีประชากรมากกว่า  2  ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว ้น ช่ วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) 
ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดชื้&อว่าเป็นเมืองที&มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที&สุดในพม่า จากนัBนนําท่านสู่ ทะเลสาบต่า
วตะหมั 4น ระดบันํBาในทะเลสาบจะมีนํBาขึB นเยอะหรือน้อยขึB นอยู่กบัฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว นํBาจะแหง้กลายเป็น
แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก ในช่วงนัBน 
ชาวบา้นจึง มีการทําการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว 
แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดสูวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้งนํBามีสะพานไม ้
ทอดขา้มทะเลสาบ 2.H กิโลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอู้เป่ง สะพานไม้
สกัที&ยาวที&สุดในโลก  สรา้งขึB นหลงัจากที&ยา้ยราชธานีมาอยู่ที&อมรปุระ 
เป็นสะพานไมส้กัที&นํามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อ
พญา ชื&อว่า เสาอู  จึงเรียกชื&อสะพานไมนี้B  ตามชื&อ คือ อู่เป่ง เสาของ
สะพานใชไ้มส้ักถึง 2,HKL ตน้ ซึ&งมีอายุกว่า HKK ปี พรอ้มทัBง ชมพระอาทิตยล์ับขอบฟ้าอนัสวยงาม ที&
สะพานไมแ้ห่งนีB  

คํ 4า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

� เขา้สูพ่กัที4 ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั G ดาว หรอืเทียบเท่า 
วนัที4สอง มัณฑะเลย ์– พุกาม – เจดียช์เวสิกอง – วัดอานันดา -  วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – เจดียติ์โลมินโล – 

วิหารสพัพญัRู – วิหารธรรมยนัจ ี- เจดียช์เวซานดอว ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
...........น.     ออกเดินทางสู่ สนามบินยองลู โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) สู่ เมืองประวัติศาสตร์พุกาม เที4ยวบินที4

.................. 
...........น.     เดินทางถึง สนามบินพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะได้ชมสถูปเจดีย์และวิหาร ส่วนที&รอดพ้นจากภัย 

แผ่นดินไหว และการกดัเซาะของแม่นํBาอิระวดีมีอยูไ่ม่น้อยกวา่ H,KKK แห่ง ถูก
ขนานนามว่าเป็น “ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย”์  นําท่านชม เจดียช์เวสิกอง (2 
ใน 3 สิ&งศักดิP สิทธิPของพม่า) สรา้งเป็นทรงสถูป แบบดัBงเดิมของพม่าโดยแท ้มี



 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

ลกัษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึB นหลงัพระเจา้อโนรธาขึB นครองราชย ์เพื&อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระ
หลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัBงที&ประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาทในพุกาม นําชม วดัอานันดา ตัBงอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จ
เมื&อปี 2KQ2 เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที&ขึB นชื&อไดร้บัการยกย่องว่าเป็น “เพชรนํBาเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” 
เป็นที&รูจ้กัเหนือวิหารทัBงหลาย มีรูปร่างเป็นสี&เหลี&ยมจตุัรสั มีมุขเด็จยื&นออกไปทัBง R ดา้น  ซึ&งต่อมาเจดียแ์ห่งนีB เป็น
ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ&งที&น่าทึ&งของวิหารแห่งนีB ก็คือ ที&ช่องหลังคาเจาะเป็นช่อง
เล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนัBนนําท่านเดินทางสู่ วัดมนูหา ตัBงอยู่
ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมื&อปี 2K3Q โดยพระเจา้กษัตริยม์อญที&ถกูจบัตัวมาเป็นเชลยศักดิPอยูที่&พุกาม
พรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกวา่ 4K,KKK คน ที&ถกูกวาดตอ้น มาเมื&อครัBงที&พระเจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี 
พ.ศ. 2TKK และยึดพระไตรปิฎก 4K ชุดมาไวที้&พุกาม การที&พระเจา้มนูหะทรงสรา้งวิหารแห่งนีB ขึB นก็เพื&อเป็นการ
ถ่ายทอด และระบายใหไ้ดร้ับรูถึ้งความอึดอัดใจ และความไม่สบายใจที&พระองค์มีต่อการตอ้งตกเป็นเชลยเช่นนีB  
ภายในวหิาร ประดิษฐานพระพุทธรปูอยู ่4 องค ์ซึ&งองคป์ระธานนัBนมีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรปูมี
ขนาดโตพองจนรูสึ้กไดถึ้งความอึดอัดที&ทับถมในจิตใจของพระองค์ หากเดินเขา้ไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับ
พระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก H องค์ ซึ&งก็ขนาดใหญ่โตจนทําใหว้ิหารคับแคบลงไปถนัดตา
เช่นกนั 

เที4ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านแวะชมและชอ้ปปิB ง สิ&งของขึB นชื&อของพุกามก็คือ เครื4องเขิน (Lacquer Ware) ซึ&งยอมรบักนัวา่มีชื&อเสียงที&สุด
ในพม่า เช่น ถว้ยนํBา จานรอง โถใส่ของตัBงแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ&งที&กาํลงัเป็นที&นิยมก็คือ โถใส่ของทํา
จากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรปูไดด้ังเดิม ชม วัดกุบยางกี สรา้งโดย
พระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ&งที&โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที&งดงามที&สุดในพุกาม ที&ยงัคงเหลืออยู ่จากนัBน
ชม เจดียติ์โลมินโล สรา้งขึB นเมื&อปี 2H22 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติ
สิทธ ูซึ&งเกิดกบันางหา้มผูห้นึ&ง แ  ละไดเ้สี&ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 
RT เมตร ยาว R4 เมตร เท่ากนัทัBง Rดา้นมีพระพุทธรปูประดิษฐ์ฐานอยูท่ัBง R ทิศ
ทัBงสองชัBน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปัB น อันประณีต
สวยงาม สรา้งโดยพระติโลมินโลเมื&อปี พ.ศ.2XT2 ซึ&งไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความ
สวยงามมากทัBงภายในและภายนอก นําท่านนมัสการ วิหารสัพพญัRู ซึ&งเป็น
เจดียที์&สูงที&สุดในเมืองพุกาม จากนัBนชม วิหารธรรมยนัจี วิหารที&วดันีB ไดชื้&อวา่ใช้
ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสรา้งมากที&สุดในพม่าก็ว่าได ้สรา้ง
โดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชื&อวา่เป็นวดัที&ใหญ่ที&สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึB น
เพื&อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองค์
ไปในชาติภพหน้า ตัBงโดดเด่นยิ&งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที&โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา 
จากนัBนนําท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดียช์เว
ซานดอว ์ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 4TK องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งนีB  
ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

คํ 4า  � รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอกที&หาชมไดย้าก อันเป็นศิลปะที&งดงามอ่อน
ชอ้ยประดุจมีชีวติจริง พรอ้มใหท่้านไดล้องลิB มรสอาหารพืB นเมืองของคนพม่า 

� เขา้สูพ่กัที4 ณ RAZAGYO HOTEL ระดบั G ดาว หรอืเทียบเท่า 



 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

 

วนัที4สาม มัณฑะเลย ์- เมืองมิงกุน – เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน – เจดียชิ์นพิวมิน – มัณฑะเลย ์- วดักุโสดอร ์
– วิหารชเวนนัดอร ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์- ภูเขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
...........น.     นําท่านเ ดินทางสู่  สนามบินเมืองพุกาม  อําลาเมืองเ มืองประวัติศาสตร์พุกาม โดยสายการบิน 

(ภายในประเทศ) เที4ยวบินที4……………… 
...........น.     ถึง สนามบินมณัฑะเลย ์จากนัBนนําท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นํBาอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกล้

เจดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระทวนนํBาไปหมู่บา้นมิงกุน ซึB งเป็นส่วนหนึ&งของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลางลาํนํBาอิร
วดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่านัBนทวา่มีอนุสรณ์สถานที&แสดงความยิ&งใหญ่
ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีที&มีลักษณะเป็น “กึ&ง
บา้นกึ&งแพ” เนื&องจากระดับนํBาอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกัน
มาก โดยเฉพาะฤดนํูBาหลาก ระดบันํBาจะขึB นสงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 2K เมตร ชาว
พม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ&งแพ คือถา้นํBาขึB นสูงก็ร่วมแรงกันยกบา้นขึB นที&ดอน 
ครัBนนํBาลงมากก็ยกบา้นมาตัBงใกลนํ้Bา เพื&อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นํBา
ในชีวิตประจาํวนั นําท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยาน
ของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื&อนทัพไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที&มณัฑะเลย ์
เป็นผลสาํเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที&จะกระทําการใหญ่ขึB นและยากขึB น ดว้ยการทําสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกับ
เกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสรา้งเจดียมิ์งกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิ เพื&อประดิษฐานพระทันตธาตุที&ไดจ้ากพระ
เจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ&งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ&งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม 
ซึ&งในเวลานัBนถือเป็นเจดียที์&สงูที&สุดในสุวรรณภมิู ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน 3K,KKK คนหลบหนี
การขดขี&แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษ แลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจร ลอบโจมตี
กองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็น
สาเหตุหนึ&งที&ทําใหพ้ม่าเสียเมืองในที&สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดียมิ์งกุน
ดําเนินไปไดเ้พียง X ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยใน
สงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ&งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์ึงปรากฏเพียง
แค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั &งภูเขาอิฐที&มีความมั &นคงถึง 3Kเมตร ซึ&งหากสรา้ง
เสร็จตามแผนจะเป็นเจดียที์&ใหญ่ที&สุดและสูงที&สุดในโลก เพราะสูงถึง 23H เมตร 
ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี จากนัBนนําท่าน
ชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุน ที&พระเจา้ปดุงโปรดฯ
ใหส้รา้งโดยสาํเร็จ เพื&ออุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั 
คือเป็นระฆงัยกัษ์ที&มีเสน้รอบวงถึง 2K เมตร สูง 4.XK เมตร นํBาหนัก LX ตัน เล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่
ตอ้งการใหมี้ใครสรา้งระฆงัเลียนแบบ จึงรบัสั &งใหป้ระหารชีวิตนายช่างทันทีที&สรา้งเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษ์ที&มี
ขนาดเล็กกวา่ระฆงัแหง่หนึ&งแหง่พระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาว
พม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษ์ที&ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน ทัBงนีB เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของ
ระฆงัใบนีB  โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆ ไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 2KK คน จากนัBนนําชม เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน) 
ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดชื้&อวา่เป็นเจดียที์&สวยสง่ามากแห่งหนึ&ง สรา้งขึB นในปี พ.ศ.H43Q โดยพระ
เจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพื&อเป็นอนุสรณ์แห่งความรกัที&พระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ&ง



 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

ถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงไดร้ับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่ง
ลุ่มอิรวดี เจดียอ์งค์นีB เป็นพุทธศิลป์ที&สรา้งขึB นดว้ยหลักภูมิจกัรวาลคือมี
องค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื&อกันว่าเป็น
ศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตาม
หลกัไตรภมิู หลงัจากนัBนเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

เที4ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

จากนัBนนําชม วัดกุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง 4K เมตร ซึ&งจาํลองแบบ
มาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัที&พระเจา้มินดงสรา้งขึB นเพื&อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา
พระไตรปิฎกครัBงที&3 และ ถือเป็นครัBงแรกที&มีการจารึกลงบนหินอ่อน XHQ แผ่นเป็นภาษาบาลี ทัBงหมด จารึก
พระไตรปิฎก LR,KKK พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง H,RKK รปูในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน 
กว่าจะแล้ว เส ร็จ  พระไตยปิฏกที& ชําระ ขึB น ในครัB ง นีB  เ รียกได้ว่ า เ ป็น 
“พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที&สุดในโลก” นําชม วิหารชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้กั
ทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายที&งามวิจิตร อาคารนีB เคยเป็นพระตําหนักที&ประทับ
ของพระเจา้มินดง เพียงหลังเดียวที&เหลือรอดมาได ้เมื&อสิB นพระชนม์ลงแลว้ 
พระเจา้ทีปอ (กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของพม่า) ใหย้า้ยมาไวย้งัที&ตัBงปัจจุบนั ไดรื้B อ
มาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งด้วยไมแ้กะสลักเล่าเรื&องมหาชาดก 2K 
ชาติ ที&ยงัคงความสมบรูณ์มากที&สุด จากนัBนชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้ง
ขึB นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็น
ศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี&เหลี&ยมจัตุรัส มี
กาํแพงลอ้มรอ้บทัBงสี&ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทัBงสิB น 
12 ประตู ที&ประตู ทําสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว ้ ใจกลาง
พระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็น 
ปยตัตัBด (ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชัBนสูง 78 เมตร 
เชื&อกนัว่า ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษัตริย์
ตดัสินพระทัยในเรื&องต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ปัจจุบนัทางการพม่าไดจ้าํลองขึB นใหม่อีกครัBงบนฐานเดิมใน
โลก จากนัBนนําท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวงเก่าของพมา่ที& ภูเขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะสิ&งศกัดิPสิทธิP ที&
อยู่บนภูเขามณัฑะเลยร์อบวิหารมีระเบียงสําหรับชมทัศนียภาพเมืองมณัฑะเลย ์พรอ้มทัBงเก็บภาพความ
ประทบัใจ 

คํ 4า  � รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

� เขา้สู่พกัที4 ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั G ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วนัที4สี4 พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – กรุงเทพฯ   
K4.4K น. คณะพรอ้มกนั ณ ลอ้บบีB ของโรงแรม เพื&อเตรียมตวัเดินทางสู่ วดัมหามยัมุนี 
KR.KK น. นําท่านนมสัการและร่วมพิธีอันศักดิP สิทธิP ในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพักตร ์

พระมหามัยมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (2 ใน 3 สิ&ง
ศักดิP สิทธิP ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่



 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

ทรงเครื&อง เครื&องกษัตริยที์&ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาํเนืB อนิ&ม” ถือเป็นสิ&งบชูาสูงสุดของชาว
พมา่ สมควาแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ที&พกั  

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
07.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตมิณัฑะเลย ์เพื&อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  
10.40 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียรม์ารแ์อรเ์วย ์เที4ยวบินที4 8M337 
13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า ' เดือน นบัจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที4เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที4ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที4เกี4ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที4ท่าน
ไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที4ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั dวดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิeในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
 

 

อตัราค่าบริการ 
เดือน วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-G ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

พกัเดียวเพิ4ม 

มิถนุายน >? 

/D-/f มิ.ย.  
�/-�D มิ.ย. 
�' มิ.ย.-?/ ก.ค. 

/f,0?? บาท /f,??? บาท G,h?? บาท 

กรกฎาคม >? 

?0-?' ก.ค. 
/�-/0 ก.ค. 
/h-�� ก.ค. 
�>-�h ก.ค. 

/f,0?? บาท /f,??? บาท G,h?? บาท 

สิงหาคม >? 

?�-?0 ส.ค. 
?h-/� ส.ค. 
/>-/h ส.ค. 
�G-�> ส.ค. 
G? ส.ค.-?� ก.ย. 

/f,0?? บาท /f,??? บาท G,h?? บาท 



 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

กนัยายน >? 

?>-?h ก.ย. 
/G-/> ก.ย. 
�?-�G ก.ย. 
�f-G? ก.ย. 

/f,0?? บาท /f,??? บาท G,h?? บาท 

 

อตัรานี2 รวม 
� ตัว̀เครื&องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียรม์ารแ์อรเ์วย ์(8M) 
� ตัว̀เครื&องบิน ไป-กลบั ภายในประเทศ มณัฑะเลย ์– พุกาม – มณัฑะเลย ์
� ค่าภาษีสนามบิน 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที&ยวตามรายการ 
� ค่าที&พกัระดบั 4 ดาว รวมทัBงสิB น 3 คืน 
� ค่าระวางนํBาหนัก HK กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื&องดื&มที&ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที&ที&ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที& เสียชีวิตเนื&องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

3KK,KKK  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง T-X3 ปี ในกรณีที&ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ &ากวา่ T ปี หรือ ระหวา่ง X3-
L3 ปี คุม้ครอง 3K % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทัBงนีB ขึB นอยู่กบัเงื&อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูง
กวา่ L3 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ 
**อาหารเป็นพิษเท่านัBน**) 
 

อตัรานี2 ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ&ม X% และ ภาษีหกั ณ ที&จ่าย 4% 
� ค่าอาหารและเครื&องดื&มที&ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัที&ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมคัคุเทศก์ทอ้งถิ&น 4 USD/วนั, พนักงานขบัรถ H USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย 4 USD/วนั มากหรือนอ้ยขึB นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้ 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื&น ที&ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื&องดื&มที&ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ2ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที4สายการบินมีการปรบัขึ2 นราคา 
 

เงื4อนไขการจองทวัร ์
� กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 3,KKK บาท หลงัจากที&ไดท้าํการจอง และที&นั&งจะถูกยืนยนัเมื&อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัBน 
� ชาํระค่าทวัรท์ัBงหมด 2R วนัก่อนการเดินทาง  
 



 
 
 
 
 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

กรณียกเลิก 
• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที&เกิดขึB นจริง ณ วนันัBน ที&ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว̀เครื&องบิน

, ค่าวซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิPในการคืนเงินทัBงหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ&งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื&อง ยื&นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื&อใหพิ้จารณาอีกครัBง ทัBงนีB  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ&งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ัBงหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึB นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื&นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPที&จะเปลี&ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์B  เมื&อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที&สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที&นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื&องจากรายการทวัรนี์B เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิPการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื&อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัBงหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื&อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี&ยนแปลงไดเ้พื&อความเหมาะสม ทัBงนีB ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที&ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 
� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที&ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื&องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที& ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง /0 ท่านขึ2 นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 
/?-/0 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ4น ที4
พูดภาษาไทยได ้คอยรบัที4สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที4ประเทศพม่าเป็นอย่างดี 
แตถ่า้ต ํ 4ากว่า /? ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั2น 
 


