
 

 

 

รหัสทัวร  BID1900653 
ทัวรพมา  พุกาม  มัณฑะเลย  ลองแมน้ําอิระวดี  สกายน  มิงกุน   
4 วัน 3 คืน (FD) 
อลังการมหาเจดียชเวสิกอง  รวมปดทองพระมหามัยมุนี  ลองแมน้ําอิรวดี   
ชมเจดียบูพยา  สะพานไมสักอูเบ็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย – อมรปรุะ – สะพานไมอูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสิ

นารา- เขามัณฑะเลย      ไ (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                        

08.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบนิ
ไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน  

10.50 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารรอนและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 
12.20 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึง่อยูทางตอน
ใตของเมืองมัณฑะเลยซึง่ 
เปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหน่ึงของพมากอนที่จะยายมายอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.
2400 จากน้ันนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหงพระพทุธศาสนาที่สาํคญั ทานจะได
ชมทศันียภาพของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวดี 
เจดียจํานวนมากมายทีต้ั่งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ชม สะพานไมอูเบง็ (U-
Ben) สะพานไมที่ยาวที่สดุในโลกโดยขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอู เสาของสะพานใชไม



 

 

 

สักถงึ1,208 ตนซึง่มอีายกุวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู วัดจอกตอจ ี
ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

เย็น  นําทานแวะวัดกุสนิารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพทุธไสยาสนนําทานเดินทาง
สูเขา Mandalay Hill ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูน้ีสงู 240 
เมตร ซ่ึงเปนจุดชมววิทวิทศันที่สวยงามที่สดุของเมืองมัณฑะเลย ซึง่อยูบนยอดเขา 
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเกือบทัง้เมอืง ชมพระอาทติย 
ลับฟ�าอันสวยงามบนยอด

เขามัณฑะเลย  
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า              บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว **  
โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง มัณฑะเลย - พุกาม- วัดเจดียชเวสิกอง – วัดอนันดา – วดัมนุหา – วดักุบยางกี – วดั

ติโลมินโล - วดัสญัพัญูวหิารธรรมยันจ-ี จุดชมววิทะเลเจดีย - โชวพ้ืนเมืองหุนเชิด                        
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม 
06.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย อาคารผูโดยสายภายในประเทศ 
07.55 น. เดินทางสู สนามบนิพุกาม สูเมอืงพุกาม สายการบนิ Air Yangon เที่ยวบินที่ YH 910 
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพกุาม (Bagan) นําทานนําทานชม พระเจดียชเวสกิอง (Shwezigon 

Pagoda) ซึง่เปนสถปูด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลกัษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึน้หลัง
พระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพือ่ใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มี
ลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของ
พระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ต้ังอยูทาง
ทิศตะวันออกของกาํแพงเมือง เปนวัดสขีาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึง่
วิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารทีม่ีขนาดใหญทีสุ่ดในพกุาม มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมจตุัรัส มี
มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรม 
พมาในยุคตนของพกุาม และสิ่งที่นาทึง่ของ
วิหารแหงน้ีก็คอื ทีช่องหลังคาเจาะเปนชอง
เล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ 
ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  



 

 

 

จากน้ัน ชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ต้ังอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 
1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพือ่สั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา จงึไดนําอัญ
มณีบางสวนไปขายมาสรางวดัน้ี โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค กับ 
พระพทุธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถงึความคับแคนพระทัยของ
กษตัริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย แวะชมสิง่ของขึ้นช่ือของพกุามก็คอื 

เครื่องเขิน(Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับ
กันวามีช่ือเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยน้ํา 
จานรอง โถใสของต้ังแตขนาดเล็กถงึใหญ 
หีบใสของตางๆ สิง่ทีก่ําลงัเปนที่นิยมก็คอื 
โถใสของทาํจากขนหางมาสานกับโครงไม
ไผ มขีนาดเบาบางและบีบใหยุบแลวกับไป
คืนรูปไดดังเดิม จากน้ันพาทานเที่ยว วดั
กุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 
สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ 
สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจติกรรมฝาผนังที่
งดงามที่สดุในพกุาม ที่ยังคงเหลืออยู 
จากน้ันเขาชม วดัตโิลมินโล  



 

 

 

(Htilominlo Temple) สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา 
เปนพระโอรสในพระเจานรปติสทิธู ซึง่เกิดกับนางหามผูหน่ึง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปน
ราชทายาท เปนวดัสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทัง้ 4 ดานมพีระพุทธรูปประดษิฐ
ฐานอยูทั้ง 4 ทศิ ทัง้สองช้ัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกบัลวดลายปูนปم�น อัน
ประณีตสวยงาม สรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.1761 ซึ่งดรับการยกยองวามคีวาม
สวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สงูที่สดุใน
เมืองพกุาม ชมวหิารธรรมยันจ ี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และ
พระองคก็เช่ือวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพกุาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวติกวา
ผลกรรมจากการกระทาํปตุฆาตจะตดิตามพระองคไปในชาตภิพหนา ต้ังโดดเดนยิ่งใหญ
ตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงาม และหมูบาน
เกาแกเมอืงพุกามที่ยังคงวถิีทีว่ติที่เรียบงาย จากน้ันนําทานเดินทางชมและเก็บภาพพระ
อาทติยลับขอบฟ�า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย  
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการ
เชิดหุนที่ดูเหมอืนมชีีวติจริง พรอมลิม้รสอาหารพื้นเมอืง 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*นําทานเขาสูทีพั่กโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีส่าม   พุกาม- มัณฑะเลย – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมูบานมิงกนุ – เจดียมิงกุน – ลองแมน้ําอิ

ระวด ี– ระฆังมิงกุน พระราชวงัมัณฑะเลย- พระราชวงัไมสกัชเวนานจอง          
               ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพกุาม สูเมืองมัณฑะเลย  
 โดยสายการบิน Air Yangon     เที่ยวบนิที่ YH 917 

จากน้ันนําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน จากทาเรือใกล
เจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ําไป หมูบานมิงกุน ซึง้เปนสวนหน่ึงของอมรปุระ 
แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดแีละไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามอีนุสรณสถานที่แสดง
ความยิ่งใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีทีม่ีลักษณะเปน “กึง่บาน
กึ่งแพ” เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมคีวามแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ํา
หลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจงึนิยมสรางบานกึง่แพ คือถา
น้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึน้ทีด่อนคร้ันน้ําลงมากก็ยกบานมาตัง้ใกลน้ําเพื่อความ
สะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวติประจําวัน  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรง
เคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเปน
ผลสําเร็จ จึงทรงฮกึเหมิที่จะกระทาํการใหญขึน้และยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไป
รอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจาํนวนมากกอสรางเจดียมงิกุนหรือเจดียจกัรพรรดิ
เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวงัใหยิง่ใหญเทียบเทา
มหาเจดียในสมัยพกุาม และใหญโตโอฬารยิง่กวาพระปฐมเจดียในสยาม ซึง่ในเวลาน้ันถอื
เปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภมูิ สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกนัจํานวน 50,000 
คน หลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทํา
การซองสมุกาํลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทพัพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษ
หนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหพมาเสีย
เมืองในที่สุดอยางไรก็ตาม งานกอสรางเจดียมงิกุนดําเนินไปไดเพียง7 ป พระเจาปดุงเสด็จ
สวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทพั มหาเจดียอันยิง่ใหญในพระราชหฤทัย
ของพระองคจงึปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหมึาด่ังภูเขาอิฐที่มคีวามมั่นคงถึง50 เมตร 
ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 
เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตกุารณแผนดินไหวในป ระฆังมิงกุนไมไกล
จากฐานเจดียมงิกุนคือ 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระฆังมงิกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่อทศิทวายแดมหาเจดียมงิกนุ จึงตองมี
ขนาดใหญคูควรกัน คอืเปนระฆังยกัษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก
87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให
ประหารชีวตินายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษทีม่ีขนาดเล็กกวาระฆังแหง
หน่ึงแหงพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลว
ชาวพมาจึงภาคภมูิใจวาระฆังมงิกุนเปนระฆังยกัษที่ยงัคงสงเสียงกองกงัวานทัง้น้ีเคยมกีาร
ทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถงึ
100 คน เจดียชินพวิมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดช่ือวา
เปนเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราช
นัดดาในพระเจาปดุง เพือ่เปนอนุสรณแหงความรักทีพ่ระองคมตีอพระมหาเทวชิีนพวิมิน 
ซึ่งถงึแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทชัมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดีย
องคน้ีเปนพทุธศิลป�ที่สรางขึน้ดวยภมูิจกัรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขา



 

 

 

พระสุเมรุอันเช่ือกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาลลอมรอบดวยขุนเขาและ
มหาสมุทรตามหลกัไตรภมูิหลังจากน้ันเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานชม พระราชวงัมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวงัที่สวนใหญกอสราง

ดวยไมสกัที่สวยงามที่สดุแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ
สงครามโลกคร้ังที ่2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ�ายสมัพันธมติรโดยกองทัพ
อังกฤษไดทิง้ระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวงัมัณฑะเลยของพมาดวยเหตผุลวา
พระราชวังน้ีเปนแหลงซองสมุกําลงัของกองทพัญี่ปุ�นพระราชวงัมัณฑะเลยซึ่งเปน
พระราชวังไมสักกถ็กูไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบ
พระราชวังทีย่ังเปนของดัง่เดิมอยูปจจุปนพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมา
ไดจําลองรูปแบบของพระราชวงัของเกาขึ้นมา 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สราง

ดวยไมสกัทัง้หลัง งดงามตามแบบ
ศิลปะพมาแทๆ  วิจิตรตระการดวย
ลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ทัง้
หลังคา บานประตูและหนาตาง โดย
เนนรายละเอียดเกี่ยวกับพทุธประวัติ
และทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดย
พระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปน
ปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุ
ระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปน
ตําหนักยามแปรพระราชฐาน ถือไดวาเปน 
งานฝมอืที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลย 



 

 

 

อยางแทจริง นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานที่
ทําการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที ่5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทัง้หมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทกึไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก”  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
คํ่า ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK 
MANDALAY หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันทีส่ี ่   รวมพิธลีางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี – มัณฑะเลย –สกายน - กรงุเทพฯ ไ 
(เชา/กลางวนับนเครื่อง)                                                                                                                                                        

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิง่
ศักดิส์ิทธิ์สงูสดุ 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปน
ตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรง 
เคร่ืองกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูป
ทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่
เมืองธรรมวด ีเมือ่ป พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม
ดวยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทอง
ปางมารวชัิย หนาตกักวาง 9 ฟตุ ในป พ.ศ. 2327 
พระเจาปดุงไดสรางวดัมหามุนี หรือวดัยะไข (วัดอาระ
กัน หรือวัดพยาจี) เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมุนี 
และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะ
เสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวดัทองคํา จึงทําใหทองคาํเปลวที่ปดพระละลายเก็บ
เน้ือทองไดน้ําหนักถงึ 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพือ่บูรณะวดั
ขึ้นใหมมขีนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวดัที่สราง 
ใหมที่สดุแตประดิษฐานพระพทุธรูปเกาแกที่สุดในเมอืงพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมี
โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่คร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พรอมทัง้ เชิญทกุทานรวม
ทําบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมอีายุหลายรอยปประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมาก 

07.00 น.           บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองสกายน   ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ชมทศันียภาพของเมือง

สกายนลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจาํนวนมากมายที่ต้ังเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ประ
มานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจาเช้ือสายไทยใหญเมืองสกายน นาม สอยุน รวบรวมผูคนแลวต้ัง
ตนเปนกษติัยอยูที่เมืองสกายน หรือสะแกง ทีต้ั่งปจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝم�งตะวันตกของ
แมน้ําอิรวด ีหางจากมัณฑะเลยไปทางทศิใตประมาณ 10 กิโลเมตร สกายนเปนราชธานีได
เพียง 59 ป ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน สดุทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับชัยชนะจึงยา



 

 

 

นเมืองหลวงใหมมาต้ังที่ปากแมน้ํามิดแง ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี จนเปนที่ต้ังของเมือง
อังวะในเวลาตอมา ชมเจดียกวงมูดอร หรือวดัเจดียนมนาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางโดยพระเจาตาหลู เมือ่ป ค.ศ.1636 เพือ่ใชเปนที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระ
ทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา เจดียน้ีเปนเจดียทรงโอควํา่แบบสิงหล หรือเจดียทรงลงักา มี
ตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาคร่ึงซกีน้ี ไดตนแบบมาจากถันพระชายาคนโปรดของพระ
เจาตาหลู องคเจดียมคีวามสงู 46 เมตร เสนรอบวงวดัได 274 เมตร และใชอิฐในการ
กอสรางมากถึง 10,126,552 กอน แลวชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves 
Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมีพระพทุธรูป 45 องคประดษิฐานเรียงกันเปนคร่ึง
วงกลม 
ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 

12.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 
** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 



 

 

 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 
**ในกรณีทีไ่ฟลทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิเน่ืองจากปญหาทางสายการ
บินหรือเหตุสดุวสิัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอสงวนสทิธิป์รบัเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบ
ของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานงึถึงประโยชนของลกูคาเปน
สําคญั** 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

วันเดินทาง ราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน บิน FD 4 วัน บนิภายใน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

06 เม.ย.62 09 เม.ย.62 24 21,900 21,500 20,900 3,500 
27 เม.ย.62 30 เม.ย.62 24 18,900 18,500 17,900 3,500 
28 เม.ย.62 01 พ.ค.62 24 18,900 18,500 17,900 3,500 
04 พ.ค.62 07 พ.ค.62 24 19,900 19,500 18,900 3,500 
11 พ.ค.62 14 พ.ค.62 24 18,900 18,500 17,900 3,500 
18 พ.ค.62 21 พ.ค.62 24 20,900 20,500 19,900 3,500 
01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 24 18,900 18,500 17,900 3,500 
22 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋  
  ตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเสนทาง มัณฑะเลย-พุกาม-มัณฑะเลย 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเดี่ยว) 



 

 

 

  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 
 
 



 

 

 

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธพํิานักในดินแดนของ
อีกฝ�ายหนึง่ เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวนัที่ 11 สงิหาคม 
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทวัรจะตองเรียกเกบ็
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

1.กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันที
กอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรณุาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลิก  
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆทัง้สิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจาํทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทั
ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง 
คณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทนัหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทุกกรณี 
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บรษัิทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชาํระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน 



 

 

 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถงึ 10 ทานขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลกิการเดินทางโดยทางบรษัิทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอน
การเดินทาง 
6.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ หรือ 
เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตัว๋
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดงักลาว 
7.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคืนคาทวัรและรับผิดชอบ
ใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 



 

 

 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


