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ทวัรพ์ม่า พกุาม มณัฑะเลย ์5 วนั  

ทะเลสาบอนิเล พระบวัเข็ม พระมหามยัมณีุ  

 
 
 
 
 

พเิศษสุด กุง้แม่น ้ าเผา+ชดุเสรมิบารม+ีนัง่เครือ่งบินภายใน 3 เมอืง+พกัทีอ่นิเล  

จุดเด่นของโปรแกรม 
  ร่วมพิธีศกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตร ์ พระมหามยัมุณี สิ่งศกัด์ิสทิธิ์ สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 ชม สะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดโลก ชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง  ชมววิท่ีเขา มณัฑะเลยฮ์ลิล ์
   ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ ลอ่งทะเลสาบอนิเล สมัผสัวถิีชีวติของชาวอนิตา สกัการะพระบวัเข็ม 
  ชม เจดียช์เวสกิอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
   เท่ียวเมือง สกายน์ สกัการะเจดียเ์กา๊มูดอว ์  
   ชมโชวห์ุ่นเชิด พุกาม  และชม วดักุโสดอ  

 เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผา + บินภายใน 3 ขา + พกัในทะเลสาบอนิเล  
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  แถมฟรี!!ชดุเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมุดสวดมนต์+น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด) 

รบัชดุเสริมบารมีท่านละ 1 ชดุ(เส้ือยืด+ถงุผา้มิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์ชดุสวดมนต)์ 

 
โปรแกรม 5 วนั 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์  

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์อมระปุระ-สะพานไมอู้เบ็ง-มณัฑะเลย ์    (-/-/เย็น)                                                                                                                            

12.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4  ประตู 6 เคาน์เตอร ์N สายการบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์

Myanmar Airway (8M) โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

14.00 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบนิ 8M 338  ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

15.35 น.        เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ ประเทศพมา่ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปุระ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอน 

ใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพมา่ก่อนท่ีจะยา้ยมาย 

อยู่ท่ีเมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนัน้น าท่านผา่นชมภเูขาสกายศูนยก์ลางแห่ง 

พระพุทธศาสนาท่ีส  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุ่มแมน่ า้อริะวดี เจดีย ์ 

จ านวนมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่บนภเูขา และริมฝัง่แมน่ า้ ชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไม ้

ท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง1 ,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบ

คองตามนั (Toungthamon ) ไปสู่วดัจอกตอจีซึง่มเีจดียท่ี์สรา้งตามแบบวดัอนันดาแห่งพุกาม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางเขา้สูเ่มืองมณัฑะเลย ์   

ค ่า              บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สูพ่กัท่ี Hazel Hotel ณ เมืองมณัฑะเลย ์ หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว+ 
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วนัท่ีสอง มณัฑะเลย-์พุกาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางกี-วดัติโลมินโล-วดัสญัพญัญู-วิหารธรรมยนัจี 

                    เจดียช์เวชานดอร-์โชวพ์ื้นเมืองหุ่นเชิด            (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์ อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินพุกาม สู่เมอืงประวติัศาสตรพ์ุกาม โดยสายการบินAir Yangon  

เท่ียวบินท่ี YH 910 

08.25 น. เดินทางถึงเมอืงพุกาม (Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถูปดัง้เดิมของพม่า

โดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหล ังพระเจา้อโนรธาขึ้ นครองราชย ์ เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระ

สรีระหลายส่วนมลีกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ท่ีประชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลาง 

ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ตัง้อยู่ 

ทางทิศตะวนัออกของก  าแพงเมอืง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091  

ซึง่วิหารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มรูีปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุัรสั  

มมีขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ใน 

ยุคตน้ของพุกาม และสิ่งท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองค์พระ ใหม้ี

แสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์ จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้ง

เมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไวส้  าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี 

โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กบั พระพุทธรูปอกีสามองค์นัง่เบยีดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงคว ามคับแคน้

พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอย่างดี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรบักนัว่ามชีื่อเสียงท่ีสุดในพมา่ เช่น ถว้ยน า้  

จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของ 

ท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม  

จากนัน้พาท่านเท่ียว วดักุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้ 

จนัสิทธะ สิ่งท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู่ 

จากนัน้เขา้ชม วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชา 

ของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึง่เกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สี่ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท 

 เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทัง้ 4ดา้นมพีระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทิศ ทัง้สองช ัน้มภีาพจิตรกรรม 

ฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึง่ไดร้ ับการยกย่องว่ามี

ความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญัญู ซึง่ เป็นเจดียท่ี์สูง ท่ีสุดในเมอืงพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี 
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(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ ,และพระองคก์็ เชื่อว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้ นเพื่อล า้งบาป 

ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ี 

โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา ชมเมอืงทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมูบ่า้นเก่าแก่เมอืงพุกามท่ียงั 

คงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบง่าย จากนัน้น าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ  

เจดียช์เวซานดอว ์ ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี  

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการ 

เชิดหุ่นท่ีดูเหมอืนมชีีวิตจริง พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

 พกัท่ี SU TIEN SAN HOTEL (หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว ) 

 

 
วนัท่ีสาม พุกาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ-ูชมสวนเกษตรลอยน ้า-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง 

                 (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

05.30 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่สนามบินนองอพูุกาม  อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหิรฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เท่ียวบนิท่ี YJ892 

09.00 น  เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮ HEHO น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองตองยี  

เมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State) นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 ช ัว่โมงคร่ึง  

เพื่อไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake) มพีื้นที 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล  

878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล  าธารหลายสายท่ีไหลมาจากเทือกเขาท่ีทอดขนาน

ไปทัง้ทางทิศตะวนัตกและตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแมน่ า้สาละวิน รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอนิตาอยู่มากกว่า 200 

แห่ง น าท่านลงเรือเพื่อเ ดินทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรือยนต(์ล าละ 5 -6 ท่าน) มีเสื้อชชีูพบริการท่านเพื่ อความปลอดภยั  ชมวิว

ทิวทศันท่ี์สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่างทาง  

ท่านจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวทัง้ชายและหญิงอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอินตา  

น าท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึง่เป็นตลาดนดัท่ีหมนุเวียนกนัไปโดยไมซ่  า้กนั  

ใหท่้านเลือกซื้อของท่ีระลึกกลบับา้น 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล   

เท่ียวชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษท่ี 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์น้ี (พระบวัเข็ม)ชาวบา้นจะ อญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไปตาม

หมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หล ังจากเทศกาลออกพรรษา 15 ว ัน) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระ

จนถึงปัจจุบนั พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปท่ีศกั ด์ิสิทธิ์ คู่ทะเลสาบอินเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ 

พระบวัเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้น 
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ท่ีน าเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสื้อผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มีอายุ 

200 กว่าปี  

จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั พกัผ่อนกบับรรยากาศของทะเลสาบอนิเลย ์

หลงัจากนัน้ 

เดินทางไปหมู่บา้นผลติบุหร่ีพื้ นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน ้า (Floating 

Garden) ท่ี 

ปลูกผกัมากมาย เช่น พริก, ผกักาด, มะเขือเทศ ในจ านวนมากพอท่ีจะเลี้ยงคนพมา่ทัง้ 

ประเทศได ้หลงัจากนัน้น าท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นส  านกัสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรูป

ส  าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัท่ีไดร้บัการประกาศใหเ้ ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถึง 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 

1205 สมยัพระเจา้มนิดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า   บริการอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

   พกัท่ี PARAMOUNT INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรือเทียบเท่า) 

วนัท่ีสี่   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์สกายน์-เจดียเ์กา๊มูดอว-์พระราชวงัมณัฑะเลย -์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักุโสดอ-วดักุสนิารา- 

                    เขามณัฑะเลย ์             (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

06.30 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.40 น.     ออกเดินทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Bagan เท่ียวบนิท่ี W9-011 

10.35 น.     เดินทางถึงเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมอืงมณัฑะเลย ์  

จากนัน้ เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกายน์ ลุ่มแมน่ า้อริะวดี  

เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่บนภเูขา และริมฝัง่แมน่ า้ ประมานพุทธศตวรรษ 

ท่ี 19 มเีจา้เชื้อสายไทยใหญ่เมอืงสกายน ์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตัง้ตนเป็น 

กษติัยอ์ยู่ท่ีเมอืงสกายน ์หรือสะแกง ท่ีตัง้ปจัจุบนัอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝัง่ตะวนัตกของ 

แมน่ า้อริวดี ห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 10 กิโลเมตร สกายนเ์ป็นราช 

ธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอ  านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา  

ไดร้บัชยัชนะจึงยา้นเมอืงหลวงใหมม่าตัง้ท่ีปากแมน่ า้มดิแง ตรงท่ีบรรจบกบัแมน่ า้ 

อริวดี จนเป็นท่ีตัง้ของเมอืงองัวะในเวลาต่อมา  จากนัน้ชมเจดียก์วงมดูอร์ หรือวดัเจดียน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมือ่ปี 

ค.ศ.1636 เพื่อใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้หรือพระทนัตธาตุท่ีไดม้าจากลงักา เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  า่แบบสิงหล หรือ

เจดียท์รงลงักา มตี านานเล่าว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผ่าคร่ึงซกีน้ี ไดต้น้แบบมาจากถ ัน พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องค์

เจดียม์คีวามสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้ 274 เมตร และใชอ้ฐิในการก่อสรา้งมากถึง 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin 

Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอ์มิูนทงแส ่ภายในมพีระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกล 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace ) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

เอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 20 มนีาคม 2488  

เคร่ืองบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวงั 

มณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซอ่งสุมก  าลงัของกองทพัญี่ ปุ่น 

พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็ 

แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ปจัจุปนั พระราชวงัท่ีเห็นอยู่ 

เป็นพระราชวงัท่ีรฐับาลพมา่ไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนัน้ น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry ) วงัท่ีสรา้งดว้ย 

ไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพมา่แท ้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 

ออ่นชอ้ย ทัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพุทธประวติัและ 

ทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีท่ีพระองคย์า้ย 

ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเ ป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองค์สิ้นพระชนมพ์ระเจา้ธีบอ 

หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงานฝีมอืท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง 

น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครัง้หน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มแีผ่นศิลา

จารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธแ์ละหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้่า “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

เย็น  น าท่านแวะวดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนน์ าท่านเดินทางสู่ เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บน

ยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมอืง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์  

ค ่า  บริการอาหารค ่าเมนูพิเศษ  กุง้แม่น ้าเผา 

น าท่านเขา้สูพ่กัท่ี Hazel Hotel ณ เมืองมณัฑะเลย ์ หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว+ 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัท่ีหา้   ร่วมพิธีลา้งหน้าพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ่งศักด์ิสทิธิ์ สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมอืงธรรมวดี เมือ่ปี  

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ใน

ปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งว ัดมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  MMR07 PUKAM MAN INLA 5DSEP17 –8M-W05 

และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ ัดทองค า จึงท าให ้

ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ า้หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะ

วดัขึ้นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเ ดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ี สรา้งใหมท่ี่สุดแต่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปเก่าแก่ ท่ีสุดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียย์ ังมีโบราณว ัตถุ ท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ครัง้กรุง

แตกครั้งท่ี 1 พรอ้มทัง้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์

สวยงามมากจากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.40 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมารแ์อรเวย ์ เท่ียวบินท่ี 8M 337*บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง* 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภมู ิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ท่ีจองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2560  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจองจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปล่ียนไปเท่ียวท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นแทนค่ะ 

 
อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

9 ก.ย.60 13 ก.ย.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย -์พุกาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 
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- ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้ือหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัท่ี 11 สงิหาคม 

2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซี่าปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวซี่าเพิ่มอกีท่านละ 1,0 00 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

  กวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั)  

   2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

     วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่ อนไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ  

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี  

       เจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

    4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้ือหนังสอืเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าใหเ้ม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ 

       เดินทางบริษัทฯสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

     5.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 
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        เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนั งสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่ อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุติัเหตุในรายการท่องเท่ียว

(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง

หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง  ** 

 


