
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสกอต-เจดียโบตะทาวน เทพทันใจ – พระมหาเจดียชเวดากอง 

                 ไ (-/กลางวันบนเครื่อง/เย็น) 



 

 

09.00 น. พรอมกันท่ีสนามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

11.40 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน FD 255** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่งแถวหนาและนั่งติดกันหรือ

เลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ 

ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลบัคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลบั 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคที่นั่งแถวหนา 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 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครัง้กอนทําการจองคะ** 

12.25 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

จากนั้น สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอน 

ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระ 

ที่มีความพระที่มคีวามสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ  

และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกบัศิลปะของไทย  จากนั้น นําทานเที่ยวชม  

ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางข้ึนโดยชาวส

กอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรยีงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด 

เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา 

เปนตน  (หากซื้อสิน้คาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย  

ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 

 นําทานเดินทางสู  เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย  

8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมติรเขากลาง 

องคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน  

สําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา 

 ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบือ้งสีสันงดงาม และมีมมุสําหรับฝกสมาธิหลายจดุในองคพระเจดีย  

จากนั้นนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธ ี

การสักการะรูปปนเทพทันใจ (นตัโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม  

ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้ก ็

ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย) 

แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนัน้ 

ก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยี แคนี้ทานกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนํา 

ทานขามฝงไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตาม 

ตํานานกลาววา นางเปนธดิาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอม 

กินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ 

หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอกดอกไม และผลไม  



 

 

เย็น นําทานชมและนมสัการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง

พันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา สถานที่แหงนีม้ี ลานอธิ

ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธปูเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลาน

อธษิฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล นอก 

จากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใคร 

เกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีว ิต พระเจดียนี้ได 

รับการบรูณะและตอเตมิโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดีย 

หอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะ

บริขารของพระพุทธเจาองคกอนทัง้สามพระองค บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณตีางๆ จํานวนมาก และยังมเีพชรขนาด

ใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดยีจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท ซอนเปนช้ันๆ

งานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันข้ึนเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ

ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกดิพลัดตกแมน้าํยางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรกไ็มขึน้ภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิม

ได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธ์ิ ใหตีระฆัง 3 ครั้งแลวอธษิฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการ

จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณทีี่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสตีางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สี

สม, สีแดง เปนตน 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

วันทามิอุตตมะ ชมพูวระฐาเนสิง กุตตะเรมะโนลัมเม สัตตังสะรัตนะ 

ปฐมังกกุสนัธังสุวรรณะตันตัง ธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะ มะนังธมัมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยังกัสสปง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกัง โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะต ิ

อหังวันทามิตุระโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟต อรอยเต็มอิ่มกับชาชชูิ สุกี้หมอไฟและซชูิ ขาวปนสารพัดหนาในเครือโออิช ิ

จากนัน้ นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาวที่ยางกุง  

โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STARหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ยางกุง-พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางก-ีวัดติโลมินโล-วัดสัญพัญ-ูวิหารธรรมยันจ-ีเจดียชเวชานดอร-

โชวพื้นเมืองเชิดหุนกระบอก             ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม 

05.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโดยสายภายในประเทศ 

06.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินยองล ูสูเมอืงประวัติศาสตรพุกาม โดยสายการบิน Air KTZ  เที่ยวบินที่ ................. 



 

 

07.45 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นําทานนําทานชม พระเจดียชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเปนสถูป 

ดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธา 

ขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะ 

เปนสีทองขนาดใหญ ใชเปนท้ังท่ีประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนา 

นิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออก 

ของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหง 

นี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จ 

ยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุค 

ตนของพุกาม และสิ่งที่นาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ให 

แสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย จากนั้นพาทานชม  

วัดมนุหา(ManuhaTemple) ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพื่อสั่ง

สมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนี้ โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหนึ่งองค กับ 

พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคนี้เปนอยางด ี

 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานแวะชมสิ่งของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกัน 

วามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใส 

ของตางๆ สิ่งที่กําลังเปนท่ีนิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาด 

เบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม จากนั้นพาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรสของ

พระเจาจันสิทธะ สิ่งที่ โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู จากนั้นเขาชม วัดติโลมินโล 

(Htilominlo Temple) สรางข้ึนเมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับ

นางหามผูหนึ่ง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐาน

อยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปน อันประณีตสวยงาม สรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.

1761 ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม 

ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางข้ึนเพื่อ

ลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานาน

ที่โหดรายไดเลาตอกันมา จากนั้นนําทานเดินทางชมและเก็บภาพ 

พระอาทิตยลับขอบฟา ณ เจดียชเวซานดอว (Shwesandaw Pagoda) ทาน 

สามารถมองเห็นทุงทะเจดียในมุม 360 องศา ไดจากเจดียแหงน้ี  

ค่ํา ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก  ทานจะไดชม 

การเชิดหุนที่ดเูหมือนมีชีวิตจริง พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

**นําทานเขาสูที่พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว**โรงแรมระดับ 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่สาม   พุกาม-มัณฑะเลย-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-   

                   เขามัณฑะเลย                           ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                               

06.30 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย  โดยสายการบิน Air KTZ  เที่ยวบินที่ ................. 

08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรยีบรอยแลว  

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทาง 

ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนท่ีจะยาย 

มายอยูที่เมืองมณัฑะเลยในป พ.ศ.2400 ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมสัก 

ที่ยาวท่ีสุดในโลก เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ป สะพานอูเบ็ง 

สรางจากไมสักทีร่ื้อถอนจากพระราชวังเกากรุงอังวะ โดยพระเจาปดงุใหขุนนางชื่ออูเบ็งคุมงานกอสรางสะพานแหงนี้เลยตั้งชื่อตามผูคุม

ทอดขามทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจ ีซึ่งมีเจดียทีส่รางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทีเปนศิลปะ

ชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยูในอาณาบริเวณแถบนี้นั่นเอง  

เที่ยง          ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอ 

สรางดวยไมสักที่สวยงามทีสุ่ดแหงหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา  

หรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488เครื่องบินฝายสัมพนัธมิตรโดยกอง 

ทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมา ดวยเหต ุ

ผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสมุกําลังของกองทัพญี่ปุนพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปน 

พระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังท่ียังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปน

พระราชวังท่ีเห็นอยูเปนพระราชวงัท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 

จากนัน้ นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศลิปะพมาแทๆ  

วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลกัประณตีออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและ

ทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปท่ีพระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลย

เพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจากท่ีพระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สปีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวดั 

ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุ

โสดอเปน 

วัดที่พระเจามินดงทรงโปรดฯใหมกีารจัดสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 ของโลกขึ้น 

โดยทรงใหจารึกพระไตรปฎกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธลงบนแผนหินออน  

729 แผน รวม1,428 หนา และไดสรางมณฑปสีขาวครอบแผนจารึกหินออนเหลานี ้

ไว (1 แผนตอ 1 มณฑป) เรยีงรายรอบพระเจดียมหาโลกมารชิน ท่ีจาํลองแบบมา 

จากเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุคไดบนัทึกไววา “หนังสือท่ีใหญที่สุดในโลก 

เย็น  นําทานเดินทางสูเขา ภูเขามัณฑะเลย Mandalay Hill ภูเขามณัฑะเลยอัน(เชื่อวา)ศักดิส์ิทธิ์ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูกลางเมือง

มัณฑะเลยนั้น ทุกๆเย็นบนยอดเขาแหงน้ีจะคลาคล่ําไปดวยผูคน เพราะบนนี้ถือเปนจดุชมพระอาทิตยตกและจดุชมวิวเมืองมณัฑะเลย

ชั้นดี  เราจึงไมขอพลาดการขึ้นไปกินลมชมวิวบนนั้นดวยประการทั้งปวง กอนทางขึ้นเขามีรูปปนสิงหสขีาวตัวใหญสไตลพมา 2 ตัว ตั้ง

ตระหงานเปนผูเฝาทางขึ้น ชาวพมาเชื่อวาเปนสิงหศักดิ์สิทธ์ิ นิยมมากราบไหวขอพร โดยเฉพาะการขอลูกวากันวาสัมฤทธิ์ผลมานักตอ

นัก สาวๆคนไหนที่แตงงานแลวยังไมมลีูกหากมโีอกาสผานไปกล็องไปขอกันได สวนใครที่ยังไมแตงงานควรขอใหเจอเนื้อคูกอนเปนอยาง



 

 

แรก แลวจึงคอยกลับมาขอลูกตอในเสต็ปตอไปวัดมัณฑะเลยจอคตอคยี ซึ่งตั้งอยูบนเชิงเขามัณฑะเลยฮิลล พระพุทธรูปองคน้ีมีขนาด

ใหญเปนอันดับ 2 ของพมา รองจากพระสรางใหมในเมืองยางกุง จากขอมูลที่ไดรับพมาเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูมาก ทั้ง

ทองคํา น้ํามัน แรตางๆ รวมถึงอัญมณี จึงไมใชเรื่องยากนักท่ีจะหาศลิาออนมาแกะสลักรูปเคารพตามความเชื่อดานบนนั้นเปนจดุชมวิว

ที่สวยที่สุดในมณัฑะเลยสามารถมองเห็นแมน้ําอิรวดี สายเลือดเสนใหญของพมาไดชัดเจน และจากจุดเดียวกันก็ยังเห็นความยิ่งใหญ

อลังการของพระราชวังมณัฑะเลยที่เคยรุงโรจนมาแตอดีต มีบริการลิฟทของท่ีนี่เพื่อเดินทางตอขึ้นไปยังวิหารที่เปนท่ีตั้งของพระบรม

ธาตุ อันบรรจุพระบรมสารีริกธาตไุว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูป ”ชเวยัตตอร” ประทับยืน 2 องค โดยพุทธลักษณะนั้นคลายกับกําลังชี้

พระหัตถไปยังพระราชวังกลางกรงุมัณฑะเลย ซึ่งมีความหมายวาที่นีจ่ะเปนศูนยกลางของราชธานีตอไป สําหรับภูเขามณัฑะเลยมีความ

สูง 236 เมตร หาก 

ใครอยากเดินที่นี่มีบันได 7,292 ขั้นใหเดิน         

19.00 น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงเผา  

*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว **โรงแรมระดับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย-สกายน-กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง)                                                                                                                             

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ 

ทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี  

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

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

มหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน  จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําให 

ทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะ 

วัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐาน 

พระพุทธรูปเกาแกท่ีสุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่     

1 พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมาก 

07.00 น.        ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสูเมืองสกายน   ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคญั ทานจะไดชมทัศนยีภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้าํอิระวดี  

เจดียจํานวนมากมายทีต่ั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และรมิฝงแมน้ํา ประมานพุทธศตวรรษที ่ 19 

มีเจาเชื้อสายไทยใหญเมืองสกายน นาม สอยุน รวบรวมผูคนแลวตัง้ตนเปนกษัติยอยูที่เมือง

สกายน หรือสะแกง ที่ตั้งปจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝงตะวันตกของแมน้ําอิรวดี หาง

จากมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร สกายนเปนราชธานีไดเพียง 59 ป 

ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน สดุทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับชัยชนะจึงยานเมืองหลวง

ใหมมาตั้งที่ปากแมน้ํามิดแง ตรงที่บรรจบกับแมน้าํอิรวดี จนเปนที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลา

ตอมา จากนั้นชมเจดียกวงมูดอร หรือวัดเจดียนมนาง 



 

 

สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อป ค.ศ.1636 เพื่อใชเปนท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุทีไ่ดมาจากลังกา เจดยีนี้เปนเจดียทรง

โอคว่ําแบบสิงหล หรือเจดียทรงลงักา มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกนี้ ไดตนแบบมาจากถันพระชายาคนโปรดของพระ

เจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได274 เมตร และใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน แลวชม Umin 

Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคประดิษฐานเรียงกันเปนครึ่งวงกล  

ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 

12.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

 

**ในกรณีที่ไฟลทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนือ่งจากปญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอ

สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปน

สําคัญ** 

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

     อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง พุกาม มัณฑะเลย 4 วัน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดีย่ว 

12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,000 

19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,000 

2 พ.ย.61 5 พ.ย.61 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

6 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,000 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,000 

29 ธ.ค.61 1 ม.ค.61 25 21,900 21,500 20,900 3,000 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 25 21,900 21,500 20,900 3,000 

18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

2 ก.พ.62 5 ก.พ.62 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 25 19,900 19,500 18,900 3,000 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเสนทาง ยางกุง-พุกาม-มัณฑะเลย บนิ 2 ขาภายใน 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนาํเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมลูคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซ ักรีดที่ไมไดระบุไว ในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออก

และเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูช วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติ และจะมสีิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบงัคับใชตั้งแตว ันที่ 11 สิงหาคม 2558 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซ าปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซ าเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนัน้ถือ 

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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมว ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ ึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหนักอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่ 



 

 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจง

ใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคญั 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือ

เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ

ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว

(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

คาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยว

เองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมคืนคาบริการไมว ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมว าทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว ข างตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 

เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


