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ทวัรพ์ม่าดีดี!! สกัการะ 2 มหาบูชาสถาน!!! 

พระมหามยัมุณี – พระเจดียช์เวสิกอง  

มณัฑะเลย ์- มิงกุน - พกุาม 

โดยสายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์(8M)  
นัง่รถโคช้ภายในประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สไมลเ์วยท์วัร ์ Smilewaytour    

    Tel: 086-767-2525 / 084-412-5620   ID line : 0867672525 
     www.smilewaytour.com   smilewaytour@yahoo.com 

www.facebook.com/smilewaytour.phong    ใบอนญุาตเลขที ่11/05719 
  นายพงศน์ธิศิ จตพุรพมิล  ธ.กรงุเทพ  เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 0950253039 

 

เขา้รว่มพิธีลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี  

1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมณัฑะเลย ์

สกัการะ เจดียช์เวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม 

ชม ทุ่งทะเลเจดีย ์พรอ้มทั้งเก็บภาพพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงาม  

ณ เจดียช์เวซานดอว ์

ล่องเรอืแม่น ้าอิระวดี สู ่เมืองมิงกุน สมัผสัสิง่ก่อสรา้งที่ยิง่ใหญ่ 

ชมโชว ์หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม  

พรอ้มทั้งลิ้ มรสอาหารพ้ืนเมือง 

เมนูพิเศษ !! กุง้เผา 

แจกฟรทุีกที่นัง่!!! เสื้ อยดืทวัรพ์ม่าดีดี + ผา้เช็ดพระพกัตร ์+ หนงัสอืสวดมนต ์

http://www.smilewaytour.com/
mailto:smilewaytour@yahoo.com
http://www.facebook.com/smilewaytour.phong
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ก าหนดการเดินทาง  เดือนมิถุนายน-กนัยายน 60 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง  

12.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการ

บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางสงัเกตุป้าย ทวัรพ์ม่าดีดี” 

14.00 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) โดยเที่ยวบินที่ 8M338 

15.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้กว่า

ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีของพมา่ ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช ้ช่ือเดิม

เร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้ าเอยาวดี

ตอนบน มีประชากรมากกว่า 1  ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว ้น ช่ วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) 

ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุดในพม่า  

จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบตา่วตะหมัน่ ระดบัน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล ช่วง

ฤดหูนาว น ้าจะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอนัอุดมสมบรูณ ์เหมาะส าหรบัท าการเพาะปลกู ในช่วงน้ัน ชาวบา้นจึง 

มีการท าการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ข ้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอก

ทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้งน ้ ามีสะพานไม ้ทอดขา้ม

ทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้ักท่ียาว

ท่ีสุดในโลก  สรา้งขึ้ นหลงัจากท่ียา้ยราชธานีมาอยู่ท่ีอมรปุระ เป็นสะพาน

ไมส้ักท่ีน ามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ช่ือว่า 

เสาอู  จึงเรียกช่ือสะพานไมน้ี้ ตามช่ือ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กั

ถึง 1,208 ตน้ ซ่ึงมีอายุกวา่ 200 ปี พรอ้มทั้ง ชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าอนัสวยงาม ท่ีสะพานไมแ้ห่งน้ี 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง มณัฑะเลย ์– พุกาม – เจดียช์เวสิกอง – วัดอานันดา -  วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – เจดีย ์

ตโิลมินโล – วิหารสพัพญัญู – วิหารธรรมยนัจ ี- เจดียช์เวซานดอว ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะไดช้มสถูปเจดียแ์ละวิหาร ส่วนท่ีรอดพน้จากภัย 

แผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่น ้าอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกวา่ 2 ,000 แห่ง ถูกขนานนามว่าเป็น “ดินแดนแห่งป่า

พระเจดีย”์ (เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3-4 ชัว่โมง น าท่านชม เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) 

สรา้งเป็นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลักษณ์เป็นสีทองขนาด

ใหญ่ สรา้งขึ้ นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้ นครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสา

รีริกาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้ง

ท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน

พุกาม น าชม วัดอานันดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็น

วดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเม่ือปี 1091 เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นช่ือไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น “เพชร

น ้าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้กัเหนือวิหารทั้งหลาย มีรปูร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรสั มีมุขเด็   จยื่นออกไป
ทั้ง 4 ดา้น  ซ่ึงต่อมาเจดียแ์หง่น้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่ง
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น้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ วดัมนูหา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้กษัตริยม์อญท่ีถกูจบั

ตวัมาเป็นเชลยศกัด์ิอยูท่ี่พุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกวา่ 30,000 

คน ท่ีถูกกวาดตอ้น มาเม่ือ  ครั้งท่ีพระเจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี 

พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไวท่ี้พุกาม การท่ีพระเจา้มนูหะ

ทรงสรา้งวหิารแหง่น้ีขึ้ นก็เพ่ือเป็นการถ่ายทอด และระบายใหไ้ดร้บัรูถึ้งความ

อึดอัดใจ และความไม่สบายใจท่ีพระองค์มีต่อการต้องตกเป็นเชลยเช่นน้ี 

ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรปูอยู ่3 องค ์ซ่ึงองคป์ระธานน้ันมีขนาด

มโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรปูมีขนาดโตพองจนรูสึ้กไดถึ้งความอึด

อดัท่ีทับถมในจิตใจของพระองค์ หากเดินเขา้ไปตามช่องวา่งระหวา่งวิหารกบัพระพุทธรูป จะพบกบัพระพุทธรูปปาง

ไสยาสน์อีก 2 องค ์ซ่ึงก็ขนาดใหญ่โตจนท าใหว้หิารคบัแคบลงไปถนัดตาเช่นกนั 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านแวะชมและชอ้ปป้ิง ส่ิงของขึ้ นช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรบักนัวา่มีช่ือเสียงท่ีสุด

ในพม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท า

จากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรปูไดด้ังเดิม ชม วัดกุบยางกี สรา้งโดย

พระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่จากน้ัน

ชม เจดียติ์โลมินโล สรา้งขึ้ นเม่ือปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติ

สิทธ ูซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง แ  ละไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนั
ทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรปูประดิษฐฐ์านอยูท่ั้ง 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรม

ฝาผนังอนัเก่าแก่กบัลวดลายปนูป้ัน อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมิน

โลเม่ือปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและ

ภายนอก น าท่านนมัสการ วิหารสัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมือง

พุกาม จากน้ันชม วิหารธรรมยันจี วิหารท่ีวดัน้ีไดช่ื้อว่าใชค้วามหนาแน่น 

ความละเอียดพิถีพิถันในการสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็วา่ได ้สรา้งโดยพระเจา้

นะระตู่ และพระองคก็์เช่ือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้ นเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจาก

การกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนั

มา จากน้ันน าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว ์ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะ

เจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์หง่น้ี ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั  

ค า่    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอกท่ีหาชมไดย้าก อนัเป็นศิลปะท่ีงดงามอ่อน

ชอ้ยประดุจมีชีวติจริง พรอ้มใหท่้านไดล้องล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองของคนพม่า 

 เขา้สู่พกัท่ี ณ RAZAGYO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม มัณฑะเลย ์- เมืองมิงกุน – เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน – เจดียชิ์นพิวมิน – มัณฑะเลย ์- 

วดักุโสดอร ์– วิหารชเวนนัดอร ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์- ภูเขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางกลบัสู่ มณัฑะเลย ์(โดยรถโคช้ปรบัอากาศ) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง จากน้ันน าท่าน

สู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระทวนน ้า

ไปหมู่บา้นมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลางล าน ้าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่าน้ันทวา่มี

อนุสรณ์สถานท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้นก่ึง

แพ” เน่ืองจากระดบัน ้าอิรวดีในแต่ละฤดกูาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้าหลาก ระดับน ้าจะขึ้ นสูงกวา่
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ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ คือถา้น ้าขึ้ นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้ นท่ีดอน ครั้นน ้าลงมากก็

ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้า เพ่ือความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าในชีวิตประจ าวนั น าท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่ง

ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลังทรงเคล่ือนทัพไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมา

ประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย ์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ข้ึนและยากขึ้ น ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยาย

ไปรอบดา้น พรอ้มกับเกณฑ์แรงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดียมิ์ง

กุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิ เพ่ือประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุง

จีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิง่ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โต

โอฬารยิ่งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลาน้ันถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุด

ในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ าน   วน 50,000 

คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของ

อังกฤษ แลว้ท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่

เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่า อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้

พม่าเสียเมืองในท่ีสุด อย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต 

ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์ึงปรากฏเพียงแค่ฐาน 

ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50เมตร ซ่ึงหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูง

ท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี จากน้ันน า

ท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุน ท่ีพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพ่ืออุทิศ

ทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีเสน้รอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร 

น ้าหนัก 87 ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหมี้ใครสรา้งระฆงัเลียนแบบ จึงรบัสัง่ใหป้ระหารชีวิตนาย

ช่างทนัทีท่ีสรา้งเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีขนาดเล็กกวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโก

เพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆังยกัษ์ท่ียงัคงส่งเสียงกอ้ง

กงัวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 

คน จากน้ันน าชม เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่

เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ช่ือว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามากแห่งหน่ึง 

สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระ

เจา้ปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แหง่ความรกัท่ีพระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิ

วมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้บัสมญานามวา่ ทชัมาฮา

ลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์องค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ท่ีสรา้งขึ้ นด้วยหลักภูมิ

จักรวาลคือมีองค์เจดียส์ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเช่ือกันว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจักรวาล

ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภมิู หลงัจากน้ันเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

จากน้ันน าชม วัดกุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซ่ึงจ าลองแบบ

มาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา

พระไตรปิฎกครั้งท่ี5 และ ถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 

แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์

และตอ้งใชพ้ระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใชเ้วลานานถึง หก

เดือน กว่าจะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกท่ีช าระขึ้ นในครั้งน้ี เรียกไดว้่าเป็น 

“พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก” น าชม วิหารชเวนันดอร ์ชมอาคารไม้

สักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระต าหนักท่ี

ประทบัของพระเจา้มินดง เพียงหลงัเดียวท่ีเหลือรอดมาได ้เม่ือส้ินพระชนม์
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ลงแลว้ พระเจา้ทีปอ (กษัตริยอ์งค์สุดทา้ยของพม่า) ใหย้า้ยมาไวย้งัท่ีตั้งปัจจุบนั ไดร้ื้อมาถวายวดัภายในอาคารยงั

ตกแต่ งด้วย ไม้แกะสลัก เล่ า เ ร่ื อ งมหาชาดก  10  ชา ติ  ท่ี ยังค งความสมบูรณ์มาก ท่ี สุด  จาก น้ันชม 

พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ้ นตามผัง

ภูมิจกัรวาลแบบพราหมณป์นพุ  ทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก 

(เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรสั มีก าแพงลอ้มรอ้บทั้งส่ีทิศ 

แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ท่ีประตู ท า

สัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหา

ปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุม้ดว้ย

แผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชั้นสงู 78 เมตร เช่ือกนัว่า ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมา

สู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษัตริยต์ดัสินพระทยัในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  แต่ปัจจุบนัทางการพม่าได้

จ าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก จากน้ันน าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าท่ี 

มณัฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขามณัฑะเลยร์อบวิหารมีระเบียงส าหรบัชมทศันียภาพเมือง

มณัฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแมน่ ้าอิระวดี พระบรมมหาราชวงั วดักุโสดอว ์

ค า่    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – กรุงเทพฯ   

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ลอ้บบ้ีของโรงแรม เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ วดัมหามยัมุนี 

04.00 น. น าท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพักตร ์

พระมหามัยมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค า

เน้ือน่ิม” ถือเป็นส่ิงบชูาสงูสุดของชาวพม่า สมควาแก่เวลาน าท่านเดินทาง

กลบัเขา้สู่ท่ีพกั  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตมิณัฑะเลย ์เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

10.40 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียรม์ารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ 8M337 

13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  
 

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

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่าน

ไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

มิถนุายน 60 

14-17 มิ.ย.  

21-24 มิ.ย. 

28 มิ.ย.-01 ก.ค. 

13,900 บาท 13,400 บาท 3,900 บาท 

กรกฎาคม 60 

05-08 ก.ค. 

12-15 ก.ค. 

19-22 ก.ค. 

26-29 ก.ค. 

13,900 บาท 13,400 บาท 3,900 บาท 

สิงหาคม 60 

02-05 ส.ค. 

09-12 ส.ค. 

16-19 ส.ค. 

23-26 ส.ค. 

30 ส.ค.-02 ก.ย. 

13,900 บาท 13,400 บาท 3,900 บาท 

กนัยายน 60 

06-09 ก.ย. 

13-16 ก.ย. 

20-23 ก.ย. 

27-30 ก.ย. 

13,900 บาท 13,400 บาท 3,900 บาท 

 
 

อตัราน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียรม์ารแ์อรเ์วย ์(8M) 

 ค่าภาษีสนามบิน 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-

85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูง

กวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ 

**อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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****ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้**** 

 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย 3 USD/วนั มากหรือนอ้ยขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ  ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
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****ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้**** 

 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภาษาไทยได ้คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี 

แตถ่า้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
 

 

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

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

 

 


