
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอรเอเชีย  



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย          

ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

08.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.50 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน FD 244   

 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่ง
แถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไม

สามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   
 * ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคท่ีนั่งแถวหนา Hot Seat  

 แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 
 แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

 แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

12.20 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปน

ราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนที่จะยายมายอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผาน

ชมภูเขาสกายศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระวด ี

เจดียจํานวนมากมายที่ต้ังเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝงแมนํ้า ชม สะพานไมอู

เบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสา

ของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคอง

ตามัน ไปสูวัดจอกตอจ ีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

เย็น   นําทานแวะวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน 

นําทาน              เดินทางสูเขา Mandalay Hill ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก 

นี้สูง 240 เมตร ซึ่งเปนจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย ซึ่งอยูบน 

ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย 

ลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย  

ค่ํา             บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

*นาํทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วันที่สอง มัณฑะเลย-พุกาม-วัดเจดยีชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู-วิหาร
ธรรมยันจี- 

                     จุดชมวิวทะเลเจดีย-โชวพื้นเมืองหุนเชิด                        ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม 

06.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย อาคารผูโดยสายภายในประเทศ 

07.55 น. เดินทางสู สนามบินพุกาม สูเมืองพุกาม สายการบิน Air Yangon เที่ยวบินที่ YH 910 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) นําทานนําทานชม พระเจดียชเวสิกอง (Shwezigon  

Pagoda) ซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้น 

หลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย 

สวน มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระ 

พุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู 

ทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง  เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเมื่อป  

1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยม 

จัตุรัส มีมุขเดจ็ยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรม 

พมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชอง 

เล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย จากนั้นพาทานชม วัดมนุหา (Manuha 

Temple) ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพื่อสั่งสม

บุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนี้ โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหนึ่ง

องค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองค

นี้เปนอยางด ี

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันวามี 

ชื่อเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยนํ้า จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่ง 

ที่กําลังเปนที่นิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบให 



 

 

ยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม จากนั้นพาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)  

สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคง

เหลืออยู จากนั้นเขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดย

พระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิด

กับนางหามผูหนึ่ง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตร 

ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสอง

ชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปน อันประณีตสวยงาม 

สรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.1761 ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก 

นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สรางโดยพระเจา

นะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพื่อลาง

บาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปใน

ชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา ชม

เมืองทะเลเจดียที่สวยงาม และหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตที่เรียบ

งาย จากนั้นนําทานเดินทางชมและเก็บภาพพระ 

อาทิตยลับขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย  

ค่ํา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก  

                         ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอมลิ้มรส 

  อาหารพื้นเมือง 

*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่สาม   พุกาม-มัณฑะเลย-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมูบานมิงกนุ-เจดียมิงกุน-ลองแมน้ําอิระวดี-ระฆังมิงกนุ-

พระราชวังมัณฑะเลย- 

                    พระราชวังไมสักชเวนานจอง              ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

07.00 น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย  โดยสายการบิน Air Yangon     เที่ยวบินที่ YH 917 



 

 

จากนั้นนําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต เขตเมือง

อมรปุระ ทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน ซึ้งเปนสวนหนึ่งของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดี

และไปไดดวยเสนทางเรือเทานั้นทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง 

ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเปน “กึ่งบานก่ึงแพ” เนื่องจากระดับน้ําอิร

วดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดู

แลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอน

ครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําใน 

ชีวิตประจําวัน นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวย

ภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึง

ทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขา

ทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดเิพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดย

ทรงมุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลา

นั้นถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน  

50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษ

แลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหา

วาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา

ใหพมาเสียเมืองในที่สุดอยางไรกต็าม งานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7 ป พระ

เจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญ

ในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐที่มี

ความมั่นคงถึง50 เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดใน

โลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจาก 

เหตุการณแผนดินไหวในป ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดย

สําเร็จ เพื่อ 

ทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร 

น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนาย

ชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอส

โกเพยีงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิง

กุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกวางใหญ

ของระฆังใบนี้ โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100 คน 

 เจดียชินพิวมิน  

(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียที่สวย

สงามากแหง 



 

 

หนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพื่อเปน 

อนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร  

จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเปนพุทธศิลปที่สรางขึ้นดวย 

ภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเปน

ศูนยกลางและโลกและจักรวาลลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตร

ภูมหิลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 

บาย นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญกอสราง 

ดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ

สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรโดย

กองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังนี้เปน

แหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุนพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบ 

เปนหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปนพระราชวังที่เห็น

อยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 

จากนั้น นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรางดวย 

ไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย

แกะสลักประณี ตออนชอย ทั้ งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนน

รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจา

มินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมือง

มัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีปอ 

พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง นํา

ทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลา

จารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนงัสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา  

“หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก”  

ค่ํา ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 
*นาํทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วันที่สี่   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย-สกายน-กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง)                                                                              

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูป

ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุงยะ

ไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป  

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตัก

กวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อ

ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษได

เกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป 

พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชาง

ชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ 

ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวม

ทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยปประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากนั้นกลับ

โรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสูเมืองสกายน   ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุม

แมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝงแมน้ํา ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจาเชือ้

สายไทยใหญเมืองสกายน นาม สอยุน รวบรวมผูคนแลวต้ังตนเปนกษัติยอยูที่เมืองสกายน หรือสะแกง ที่ตั้ง

ปจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝงตะวันตกของแมน้ําอิรวดี หางจากมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร 

สกายนเปนราชธานีไดเพียง 59 ป ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมนิพญา ไดรับชัยชนะจึงยา

นเมืองหลวงใหมมาต้ังที่ปากแมน้ํามิดแง ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี จนเปน 

ที่ต้ังของเมืองอังวะในเวลาตอมา จากนั้นชมเจดียกวงมูดอร หรือวัดเจดียนมนาง  

สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อป ค.ศ.1636 เพื่อใชเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือ 

พระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา เจดียนี้เปนเจดียทรงโอควํ่าแบบสิงหล หรือเจดีย 

ทรงลังกา มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกนี้ ไดตนแบบมาจากถันพระ 

ชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได  

274 เมตร และใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน แลวชม Umin  

Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคประดิษฐานเรียงกันเปน

ครึ่งวงกล  

ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 

12.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 



 

 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 

**ในกรณีที่ไฟลทบนิภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิเนื่องจากปญหาทางสาย

การบนิหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม

ผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบนิตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคาเปนสาํคัญ** 

..................................................................... 

 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา พมา พกุาม มัณฑะเลย มิงกุน บิน FD 4 วนั บนิ
ภายใน 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

27 ก.ค.61 30 ก.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

6 ก.ย.61 9 ก.ย.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

13 ก.ย.61 16 ก.ย.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

27 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

4 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

11 ต.ค.61 14 ต.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

 



 

 

12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

18 ต.ค.61 21 ต.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

21 ต.ค.61 24 ต.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

25 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

1 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

8 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

15 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

22 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

29 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

6 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

13 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

20 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

27 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 3,500 

28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 3,500 

29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 20,900 20,500 19,900 3,500 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 20,900 20,500 19,900 3,500 

31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 24 20,900 20,500 19,900 3,500 

3 ม.ค.62 6 ม.ค.62 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

10 ม.ค.62 13 ม.ค.62 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

17 ม.ค.62 20 ม.ค.62 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

24 ม.ค.62 27 ม.ค.62 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเสนทางมัณฑะเลย-พุกาม-มัณฑะเลย 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได
ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึ่ง
จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทาง

ทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก  



 

 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ  
     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 
เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,

การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย



 

 
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 

 
 

 


