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จุดเด่นโปรแกรม 

 ร่วมพิธีลา้งพระพกัตร์พระมหามยัมุนี 
 ชมพระต าหนกัไมส้ัก ศิลปะพม่าแท้ๆ  
 เจดียมิ์งกุน ระฆงัท่ีใหญ่ และสมบูรณ์ท่ีสุด 
 ชมทศันียภาพรอบเมืองมณัฑะเลยบ์น มณัฑะเลยฮิ์ลล ์

 
 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –  สะพานไม้อูเบ็ง                                   (-/-/D)                                                                          
12.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบิน Myanmar Airways มี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบินที ่8M 338  
15.35 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลา

ท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) ต่อจากนั้นชม สะพานไม้อูเบ็ง  ท่ีมีความยาว 1,200 
เมตรเป็นสะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยเสาไมส้ักเก่ามาสร้าง  จ านวนพนักวา่ตน้ สะพานไมอู้เบ็งเป็น
สะพานไมส้ักท่ียาวท่ีสุดในโลก  ท่ีตั้งอยูท่างใตข้องเมืองอมรปุระราชธานี  แห่งพม่า  และยงัเป็นสะพาน
ไมส้ัก ท่ีมีอายุหลายร้อยปีซ่ึงไมส้ักเหล่าน้ี เคยเป็นหน่ึงส่วนประกอบส าคญัหลายๆอยา่งเป็นพระราชวงั
เก่าแห่งกรุงองัวะ  ในปัจจุบนัไมส้ักเหล่านั้น ถูกแปรสภาพ กลายเป็นสะพาน ท่ีเช่ือมความสุขทอดยาวถึง 
2 กิโลเมตร  และเสาค ้ายนักวา่ 1,208 ตน้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
        พกัที ่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง        มัณทะเลย์ – พระราชวงัมัณฑะเลย์ - พระต าหนักไม้สักชเวนานจอง – วดัมหากนัดายง –  ระฆงัยักษ์มิงกุน – 
เจดีย์พญาเธียรดาน– วดักุโสดอ – Mandalay Hill               (B/L/D)                                                                  

โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M) 
 

http://burma-travel.blogspot.com/2014/06/mandalay-hill.html
http://burma-travel.blogspot.com/2014/06/mandalay-hill.html
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)  ถูกก่อสร้าง

ข้ึนมาโดยพระเจา้ 
 มินดง ระหวา่งปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 1859 หลงัการยา้ยเมืองหลวงจากอมระปุระมา

ยงัมัณฑะเลย์ เพื่อหนีทหารของจักรวรรดิอังกฤษ  ระหว่างสงครามพม่า-
องักฤษ ตามความเช่ือเป็นพระราชวงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงัไดช่ื้อว่ามีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในทวีปเอเชีย มีคูน ้ ารอบพระราชวงัและประตูท่ียิ่งใหญ่ และเป็นพระราชวงัท่ีสุดทา้ยของพระเจา้ธีบอ
กษตัริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์คองบองและในประวติัศาสตร์พม่า เม่ือองักฤษเข้ายึดครองพม่าใน
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทางองักฤษคิดว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมของทหารญ่ีปุ่น จึงได้ท าลาย
พระราชวงัเสียดว้ยการทิ้งระเบิดจากเคร่ืองบินในวนัท่ี20 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระราชวงัตกอยู่ในความ
เสียหายมาโดยตลอด จนปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะโดยรัฐบาลพม่า โดยการลอกแบบโครงสร้างเดิม และ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงของมณัฑะเลย ์ท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู ่ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็น
พระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา จากนั้นน าท่านชม พระต าหนักไม้
สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระต าหนกัน้ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะ
พม่าแท ้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดย
เนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้  สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ.2400 
ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ย ้ายราชธานีจาก อมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระต าหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกั
น้ีถวายเป็นวดั  ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง จากนั้นเดินทาง
ต่อไปยงั วัดมหากันดายง ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลยัสงฆ์ท่ี
ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 รูป และมีพระภิกษุจาก 
ยุโรป อเมริกา ญ่ีปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย วิทยาลยัสงฆ์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรมและรักษา
พระธรรมวินยัมากที่สุด ดว้ยวตัรปฏิบตัิพระวินัยอย่างเคร่งครัดของภิกษุสงฆ์ในวดัมหากนัดายง ท า
ให้มีชาวพม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากนัที่น่ี และท าให้มีผูม้ีจิตศรัทธาจองคิว
กนัน าภตัตาหารมาถวายพระทั้ง 1,200 รูปไม่เวน้แต่ละวนั ท าให้วิทยาลยัสงฆ์แห่งน้ีด ารงค์อยู่ได้แม้
จะไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลพม่าไม่มากนกั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ MDL001A MON MING3D2N JUN18-8M-W62 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
    ออกเดินทาง สู่ท่าเรือริมน ้ าอิระวดี ขา้มฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดุง จะเป็นเส้นทางสู่มหาเจดีย์ยักษ์ 

"มิงกุน" ชมซากเจดียข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ท่ีใชแ้รงงานทาส และ
นกัโทษจ านวนนบัพนัคนในการสร้าง โดยตั้งพระทยัวา่จะสร้างให้สูงใหญ่กวา่พระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม 
และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มแม่น ้าอิระวดี แต่ดว้ยงบประมาณ
ท่ีบานปลาย ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงท าให้การก่อสร้างล่าช้า ในท่ีสุดพระองค์ก็เสด็จ
สวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.2362 หลังพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดีย์องค์น้ี จึงสร้างได้แค่ฐาน 
หลงัจากนั้นองคเ์จดียจึ์งถูกทิ้งร้างเร่ือยมา แต่เพียงฐานก็นบัวา่ใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่
และสูงท่ีสุดในโลก และยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีใหญ่ระดบัโลก
ของ มิงกุน คือ ระฆงัยกัษ์มิงกุน น้ี สร้างเม่ือปี พ.ศ.2351 
โดยพระเจา้ปดุง สร้างถวายแด่เจดียมิ์งกุน มีน ้ าหนกั  90 
ตนั สูง 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร เป็นระฆงัท่ีตีดงั 
เดิมทีถูกแขวนไวท่ี้องคเ์จดียป์อนดอว ์ใกล้ๆ  กบัเจดียมิ์ง
กุน แต่หลงัจากแผน่ดินไหว ท าใหฐ้านพระเจดียพ์งัลงมา 
ระฆงัยกัษ์มิงกุนจึงถูกยา้ยมาแขวนยงัจุดท่ีตั้ง ณ ปัจจุบนั 
ในอดีตระฆงัองค์น้ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศ
รัสเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนัระฆงัยกัษมิ์งกุน จึงเป็นระฆงัท่ีมีสภาพสมบูรณ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก หลงัจากนั้นน าท่านชมเจดียสี์ขาวบริสุทธ์ิ ท่ีสร้างบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียวคล่ืนงดงาม "เจดีย์พญา
เธียรดาน" เจดียท่ี์งดงามน้ี สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดียจุ์ฬามณี ท่ีตั้งอยูเ่หนือเขา
พระสุเมรุ ตามความเช่ือในไตรภูมิพุทธศาสนาท่ีวา่ คือแกนกลางจกัรวาล ซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยสัตตบริพนัธ์ 
และมหานทีสีทนัดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียอ์งคน้ี์ยงัถูกสร้างใหเ้ป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลองัวะ โดยพระ
เจา้บากะยดีอว ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม ท่ีส้ินพระชนมไ์ปก่อนท่ีพระ
เจา้บากะยีดอวจ์ะข้ึนครองราชย ์แมจ้ะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทชัมาฮาล แต่ก็ไดรั้บสมญานามวา่ “ทชัมาฮา
ลแห่งลุ่มอิรวดี” จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ มณัฑะเลย ์จากนั้น น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw 
Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการ สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎก
ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” น า
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ท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร 
ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพ
ของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัที ่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม พธีิล้างหน้าพระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ                   (B/-/-) 

04.00 น. จากนั้นน าท่านไปนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น
ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่  “พระพุทธรูปทองค า
เน้ือน่ิม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มด้วย
ทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ป
ดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี 
พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค า  จึงท าให้
ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไร
เงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มาขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนบัไดว้่าเป็น
วดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมี
โบราณวตัถุ ท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอนัส าคญัลา้งพระ
พกัตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์ 

10.50 น. ออกเดินทางกลบั โดยสายการบิน Myanmar Airways 8M 337  
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ   
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ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ    

2 ท่าน 
เด็กเสริมเตียง พกั
กบัผู้ใหญ่  2 ท่าน 

เด็กไม่เสริมเตียง  
พกักบัผู้ใหญ่  2 

ท่าน 

พกัเดี่ยว 
ท่านละ 

ตุลาคม : 21-23 11,900 11,900 11,900 3,500 

พฤศจิกายน : 20-22/27-29 10,900 10,900 9,900 3,500 

ธันวาคม : 9-11 11,900 11,900 11,900 3,500 

ธันวาคม : 11-13 11,900 11,900 11,900 3,500 

ธันวาคม : 30 ธ.ค-1 ม.ค 61 11,900 11,900 11,900 4,000 

มกราคม : 13-15//27-29 10,900 10,900 10,900 3,500 

กุมภาพนัธ์ : 10-12// 17-19    10,900 10,900 10,900 3,500 

มีนาคม : 3-5//24-26 10,900 10,900 10,900 3,500 

เมษายน : 14-16 
เมษายน : 15-17 

12,900 

11,900 

12,900 

11,900 

12,900 

11,900 

4,000 

3,500 

พฤษภาคม : 12-14//26-28  9,900 9,900 9,900 3,500 

มิถุนายน : 9-11//23-25    9,900 9,900 9,900 3,500 
 

 

การจองทวัร์และการช าระเงิน   

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั 2  คืนตามรายการท่ีระบุ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว   - ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการ 
- ค่าภาษีสนามบินไทย,พม่า  - ค่าบริการวซ่ีาพม่า  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง (วงเงิน เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
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ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท ส าหรับการจองทวัร์ พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่ ค่าทวัร์
ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริงท่ีมีอายุเหลือก่อนวนัเดินทางอย่าง
นอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   
 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท้่าน ไม่
วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

 1.ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 30 วนั บริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด 
 2.ยกเลิกทวัร์ ภายใน 15 วนัก่อนการเดินทาง บริษทัฯจะเก็บค่ามดัจ าทวัร์หรือเก็บค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ 
(ในกรณีท่ีบริษทัฯหาลูกคา้มาทดแทนได ้บริษทัฯคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ) 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
 ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

 ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล และความเสียหายท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านออกเดนิทางไม่มีหวัหน้าทวัร์  
ผู้เดนิทางจ านวน15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางมีหวัหน้าทวัร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วย 


