
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์MMR10 YANG PUKAM MAN 4DSEP17-8M-W05 

   ทวัรพ์ม่า ยา่งกุง้ พกุาม มณัฑะเลย ์4 วนั 
เจดยีช์เวสกิอง พระมหามยัมนีุ เจดยีช์เวดากอง 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

พเิศษสุด ชาบูชิบฟุเฟ่ต+์เป็ดปกักิ่ง+สลดักุง้มงักร บนิภายใน+ฟร ี ชดุเสรมิบารม ี

จุดเด่นของโปรแกรม 

  สกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง เมืองย่างกุง้ เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า 
 ขอพร องคเ์ทพทนัใจ หรือ นัตโพโพจี และเทพกระซิบ สกัการะพระนอนตาหวาน  
      ร่วมพิธีศกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตร ์ พระมหามยัมุณี สิ่งศกัด์ิสทิธิ์ สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

   ชม เจดียช์เวสกิอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
   ชมโชวห์ุ่นกระบอกเชิดเมือง พุกาม  และชม วหิารธรรมยางจี วดัอนันดา  
   ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองของพม่าท่ี ตลาดสกอ๊ต 

   เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ตโ์ออชิิ +เป็ดปกักิ่ง+สลดักุง้มงักร +พกัหรู 4 ดาว 
   แถมฟรี!!ชดุเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผา้มิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมุดสวดมนต+์น ้าด่ืม+ผา้เย็น) 
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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน-ตลาดสกอ๊ต-เทพทันใจ-เจดียโ์บตาทาวนพ์ระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

 (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

08.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  ประตู 6 เคานเ์ตอร ์N สายการบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์

Myanmar Airway (8M) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุก

ท่าน  

10.40 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบิน 8M 336  ** บริการอาหารว่าง

และเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

11.25 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข ้า

เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแล้ว 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารค า่ *เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง+สลัดกุง้มังกร* 

จากนั้น สักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอน 

ตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็น

พระ 

ท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 

ประการ  

และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

จากนั้ น น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ 

ตลาดสกอ๊ต  (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวส

ก๊อตในสมัยท่ียงัเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อก ัน

หลายหลัง สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ี

มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลัก 

จากไม้ อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 
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 น าท่านเดินทางสู่  เจดียโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย  

8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลาง 

องคจ์ึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน  

ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ ตน้แบบภาษา

พม่า 

 ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย์  

จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธี 

การสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา

ดอกไม ้ 

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 

จากนั้นก็ 

ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)  

แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้ จากนั้น 

ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้ วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไวจ้ากนั้นน า 

ท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตาม 

ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รกัษาศีล ไม่ยอม 

กินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแล้ว ซ่ึงการขอพร 

เทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดยิ้น ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้ กันมากเช่นกัน การ

บูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอกดอกไม ้และผลไม ้ 

เย็น น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ 

ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ีแห่งนี้

มี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลาน

อธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคล นอก 

จากนี้ รอบองคเ์จดียยั์งมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 

8 องค ์หากใคร 

เกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ได ้

รบัการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดีย ์

ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักย่ีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้

จ  านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย
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และอญัมณีต่างๆ จ  านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของ

วิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ิน

ท่ีรวมกนัขึ้ นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งส้ิน  ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษ

พยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้ นภายหลังชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้ นมา

แขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสัญลักษณแ์ห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหต้ีระฆงั 3 ครั้ง

แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนั้นใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละ

จุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว์

สัญลักษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

19.00น.  บริการอาหารค า่ณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุก้ีหมอ้ไฟและซูชิ ขา้วป้ันสารพัด

หนา้ในเครือโออิชิ 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาวท่ีย่างกุง้  

 

 

โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 
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หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 

 

 

**ท่ีพัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวท่ีเขา้ร่วมโปรโมชัน่ โดยทางทัวรจ์ะเป็นผูจั้ดลงเลือกพักโรงแรม ซ่ึงจะเป็น 2 

โรงแรมนี้ เท่านั้น** 

วันท่ีสอง ย่างกุ ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหาร

ธรรมยันจี-เจดียช์เวชานดอร-์โชวพ์ื้ นเมืองเชิดหุ่นกระบอก              (เชา้/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

05.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวตัิศาสตรพ์ุกาม โดยสายการบิน Air KTZ  เท่ียวบินท่ี ................. 

07.45 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง 

(Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูป 

ดั้ง เดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระ

เจา้อโนรธา 

ขึ้ นครองราชย์ เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มี

ลักษณะ 

เป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้ง ท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ

พระพุทธศาสนา 

นิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออก 

ของก  าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเม่ือปี 1091 

ซ่ึงวิหารแห่งน้ี 

นับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม

จตัุรสั มีมุขเด็จย่ืนออกไปทั้ง 4 ดา้น 

ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิง  

ท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมา 

ตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์ จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา(Manuha 
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Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้ 

มนูหะกษัตริยแ์ห่งมอญ เพื่อสัง่สมบุญไวส้ าหรบัชาติหน้า จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไป 

ขายมาสรา้งวดัน้ี โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์ัง่ เบียดเสียด

อยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์น้ีเป็น

อย่างดี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของขึ้ นช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึง

ยอมรบักนั 

ว่ามีช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถ้วยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึง

ใหญ่ หีบใส่ 

ของต่างๆ ส่ิงท่ีก  าลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาด  

เบาบางและบีบให ้ยุบ แล้วก ับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้ นพาท่านเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 

สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จ ันสิทธะ ส่ิง ท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคง

เหลืออยู่ จากนั้นเข ้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้ นเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระ

เจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราช

ทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น 

มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ก ับลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.

1761 ซ่ึงไดร้ับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสั์พพัญญู ซ่ึง เป็น

เจดียท่ี์สูงท่ี สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็

เช่ือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ี สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้ นเพื่อล้างบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาต

จะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นย่ิงใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดรา้ยได้เล่าต่อกนัมา จากนั้ น

น าท่าน เดินท างชมแล ะเก็บภาพพระอาทิ ตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเว

ซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 

360  

องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี  

ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  

ท่านจะไดช้ม 

การเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอ้มล้ิมรสอาหารพื้ นเมือง 

 พักท่ี SU TIEN SAN HOTEL (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว )  

วันท่ีสาม   พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้

อูเบ็ง-   

                   เขามัณฑะเลย ์                           (เชา้/กลางวัน/เย็น)                                                                               
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06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air KTZ  เท่ียวบินท่ี ................. 

08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแล้ว  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะ

ซ่ึงอยู่ทาง 

ตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่า

ก่อนท่ีจะยา้ย 

มายอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้ัก 

ท่ียาวท่ีสุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปี สะพานอูเบ็ง 

สรา้งจากไมส้ักท่ีร้ือถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหขุ้นนางช่ืออูเบ็งคุมงานก่อสรา้งสะพาน

แห่งน้ีเลยตั้งช่ือตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สรา้งตามแบบวดัอนันดา

แห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีถูกกวาดต้อนตอนเสียกรุงใหม้าอยู่ใน

อาณาบริเวณแถบน้ีนัน่เอง  

เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย ์ (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วน

ใหญ่ก่อ 

สรา้งดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมยัสงครามมหา

เอเชียบูรพา  

หรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488เคร่ืองบินฝ่าย

สัมพนัธมิตรโดยกอง 

ทัพองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ  านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุ 

ผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก  าลังของกองทัพญ่ีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลย์ซ่ึงเป็น 

พระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็น

ของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัท่ีรฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า

ขึ้ นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไมสั้กชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัท่ีสรา้งดว้ยไมส้ักทั้งหลัง งดงามตาม

แบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง 

โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกบัพุทธประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 

ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่

หลังจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว่้าเป็นงาน

ฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแท้จริง  น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุ

โสดอเป็น 
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วดัท่ีพระเจา้มินดงทรงโปรดฯใหมี้การจดัสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 ของโลกขึ้ น 

โดยทรงใหจ้ารึกพระไตรปิฎกจ  านวน 84,000 พระธรรมขนัธ์ลงบนแผ่น

หินอ่อน  

729 แผ่น รวม1,428 หน้า และไดส้รา้งมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึก

หินอ่อนเหล่าน้ี 

ไว ้(1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชิน ท่ี

จ  าลองแบบมา 

จากเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว่้า 

“หนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

เย็น  น าท่านเดินทางสู่เขา ภูเขามัณฑะเลย ์ Mandalay Hill ภูเขามณัฑะเลยอ์นั(เช่ือว่า)ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งตระหง่านโดด

เด่นอยู่กลางเมืองมณัฑะเลยน์ั้น ทุกๆเย็นบนยอดเขาแห่งน้ีจะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้น เพราะบนน้ีถือเป็นจุดชม

พระอาทิตยต์กและจุดชมวิวเมืองมณัฑะเลยช์ั้นดี  เราจึงไม่ขอพลาดการขึ้ นไปกินลมชมวิวบนนั้นดว้ยประการทั้ง

ปวง ก่อนทางขึ้ นเขามีรูปป้ันสิงหสี์ขาวตวัใหญ่สไตล์พม่า 2 ตวั ตั้งตระหง่านเป็นผูเ้ฝ้าทางขึ้ น ชาวพม่าเช่ือว่า

เป็นสิงหศ์กัด์ิสิทธ์ิ นิยมมากราบไหวข้อพร โดยเฉพาะการขอลูกว่ากนัว่าสัมฤทธ์ิผลมานักต่อนัก สาวๆคนไหนท่ี

แต่งงานแล้วยงัไม่มีลูกหากมีโอกาสผ่านไปก็ลองไปขอกนัได ้ ส่วนใครท่ียงัไม่แต่งงานควรขอใหเ้จอเน้ือคู่ก่อน

เป็นอย่างแรก แล้วจึงค่อยกลับมาขอลูกต่อในเสต็ปต่อไปวัดมัณฑะเลยจ์อคตอคยี ซ่ึงตั้งอยู่บนเชิง

เขามณัฑะเลยฮิ์ลล์ พระพุทธรูปองคน้ี์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของพม่า รองจากพระสรา้งใหม่ในเมืองย่างกุง้ 

จากขอ้มูลท่ีไดร้บัพม่าเป็นประเทศท่ีมีทรพัยากรธรรมชาติอยู่มาก ทั้งทองค า น ้ามนั แร่ต่างๆ รวมถึงอญัมณี จึง

ไม่ใช่เร่ืองยากนักท่ีจะหาศิลาอ่อนมาแกะสลักรูปเคารพตามความเช่ือดา้นบนนั้นเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด

ในมณัฑะเลยส์ามารถมองเห็นแม่น ้าอิรวดี สายเลือดเส้นใหญ่ของพม่าไดช้ดัเจน และจากจุดเดียวกนัก็ยงัเห็น

ความย่ิงใหญ่อลังการของพระราชวงัมณัฑะเลยท่ี์เคยรุ่งโรจน์มาแต่อดีต มีบริการลิฟท์ของท่ีน่ีเพื่อเดินทางต่อขึ้ น

ไปยงัวิหารท่ีเป็นท่ีตั้งของพระบรมธาตุ อนับรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว ้ นอกจากน้ียงัมีพระพุทธรูป ”ชเวยตั

ตอร”์ ประทับยืน 2 องค ์โดยพุทธลักษณะนั้นคล้ายกบัก  าลังช้ีพระหตัถ์ไปยงัพระราชวงักลางกรุงมณัฑะเลย ์ ซ่ึง

มีความหมายว่าท่ีน่ีจะเป็นศูนยกลางของราชธานีต่อไป ส าหรบัภูเขามณัฑะเลยมี์ความสูง 236 เมตร หาก 

ใครอยากเดินท่ีน่ีมีบนัได 7,292 ข ั้นใหเ้ดิน         

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุง้เผา  

  น าท่านเขา้สู่พักท่ี Hazel Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย ์(หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว) 

วันท่ีส่ี   ร่วมพิธีลา้งหนา้พระพักตรพ์ระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์ สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบ

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้ อนิ่ม” ท่ีพระ

เจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%20%BE%C1%E8%D2
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
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  พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตักกวา้ง 

9 ฟุต ในปี พ.ศ.  

2327 พระเจ ้าปดุงได้สรา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วัดอาระก ัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระ

มหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน  จะเสียเมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ัด

ทองค า จึงท าให ้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพม่าไดเ้ ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาว

อิตาลีจึงนับไดว่้าเป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ 

ระเบียงเจดีย์ยงัมีโบราณวัตถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้งท่ี  1 พร้อมทั้ง  เชิญทุกท่าน

ร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้ น

กลับโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.40 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมารแ์อรเวย ์ เท่ียวบินท่ี 8M 337 

** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

     อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ พุกาม มัณฑะเลย ์4 วัน บิน 8M  

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

25 ส.ค.60 28 ส.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

1 ก.ย.60 4 ก.ย.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

15 ก.ย.60 18 ก.ย.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเสน้ทาง ย่างกุง้-พุกาม-มัณฑะเลย ์ 2 ขาภายใน 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหัวหนา้ทัวรน์  าเท่ียวตามรายการ 
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- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราาบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีด ท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน , คนขับรถ ผูช่้วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน (บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหนา้ทัวรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)  

- ** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนังสือเดินทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ  านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึง

จะมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้  หากมีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งกลับมาย่ืนวีซ่าปกติอีก 

ทางทัวรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาจองทัวรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ย 

  กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยุดเทศกาล, 

       วันหยุดนักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร ์50%และริบเงินมัดจ าท้ังหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวรท้ั์งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังส้ิน 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การ 
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       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

     4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน

คณะ 

        เดียวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วม

เดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไปจะมีหัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

7 วันก่อนการเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
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- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข ้าประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ท้ังหมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง ** 

 

 


