
 

 

รหสัทวัร  ITV2000618  
ทัวรพมา มณัฑเลย พุกาม 3 วนั 2 คนื (WE) 
มัณฑะเลย - พุกาม - ชมพระอาทติยทะเลเจดียเมอืงพุกาม 
ละครหุนกระบอก - เจดียชเวสิกอง - วดัอนันดา 
เจดียติโลมินโล - วิหารธรรมยงัยี - สะพานไมอูเบ็ง 
พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวงัมัณฑะเลย 
 

WE201:ทัวรพมา มณัฑะเลย พกุาม 3วนั 2คืน 
นําทานเดินทางสูดินแดนแหงพระพทุธศาสนา  

รวมเดินทางไปกราบไหวพระและทําบุญ ชมและสัมผัสกบัวฒันธรรม ขนบประเพณ ีประเทศ
พมา   

∞ชมดินแดนเจดียหมื่นองค ทะเลเจดียเมืองพุกาม 
∞สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกดัสิท์ธิ์ เจดียชเวสกิอง  
∞สัมผสัสะพานไมที่ยาวทีสุ่ดในโลก สะพานไมอูเบ็ง   
∞ชมพิธศิักดิส์ิ์ทธิ์ ของชาวมณัฑะเลย ลางหนาพระพกัตร “พระมหามัยมุน”ี 
∞ชมพระราชวังไมสกัทาสวยงามทีสุ่ดแหงหนึ่ง พระราชวังมณัฑะเลย 
∞สักการะวัดศักดิ์สทิธิ์ของเมือง วัดอนันดา ชมเจดียตโิลมนิโล  วัดหารธรรมยังยี   

พักโรงแรมพกุาม 1 คืน โรงแรมมัณฑะเลย 1 คืน 
เมนูพิเศษ:เมนกูุงแมนํ้าเผา 

เดินทางโดยสายการบนิไทยสมายลแอรเวย  
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเดก็2-6ป 
ไมเสรมิเตียง 

พักเดี่ยวเพิม่ ที่นั่ง 

13-15 กุมภาพันธ 63 11,888 

ไมมีราคาเด็ก 

3,500 25 
27-29 กมุภาพนัธ 63 11,888 3,500 25 

5-7  มีนาคม  63 11,888 3,500 25 
19-21 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 
26-28 มีนาคม 63 11,888 3,500 25 

 วันแรก   กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย - พุกาม - ชมพระอาทิตยทะเลเจดียเมืองพกุาม -ละครหุน
กระบอก   ไ อาหารกลางวัน,เย็น  

06.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4  
เคานเตอร E โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรบั 

09.55 น. ออกเดินทางสูกรงุมัณฑะเลย โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบนิที ่WE309 
(มีบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง)  

11.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง
เปนที่เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 
     เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ออกเดินทางสูเมือง พกุามโดยรถบัสปรบัอากาศ เมืองพกุาม
(Bagan)   (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  พกุาม
ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค ทีม่ีอายุกวา 2,000ป ของกษัตริยอนุรทุมหาราชแหง
อาณาจกัรพกุาม นําทานไปชมววิเจดียเมอืงพกุามเหมาะแกการชมวิวพระอาทติยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู  

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
นําทานชมโชวเชดิหุนกระบอก 

  :นําทานเขาสูที่พกัโรงแรม Famous  หรือ Bagan Sense Hotel  หรือเทียบเทา: 
 

วันทีส่อง     เจดียชเวสกิอง - วัดอนนัดา - เจดียตโิลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไมอูเบง็                        
   ไ  อาหารเชา,กลางวัน,เย็น  

     เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานไหว เจดียชเวสิกอง 1ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์
สิทธของพมาซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแทสรางขึ้น
หลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมีลกัษณะเปนสีทอง
ขนาดใหญ ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนตและศูนยกลาง
ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 



 

 

หลังจากนั้นเดินทางสู  วัดอนันดา  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว 
มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงนี้
นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปราง
เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่ง
ตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาใน
ยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ที่
ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมา
ตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  

เที่ยง       ไรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานแวะชมของขึน้ชื่อของเมืองพกุามกค็ือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกนั

วามีชื่อเสียงที่สดุในพมาเชน ถวยนํ้า จานรอง โถใสของ
ตั้งแตขนาดเล็กถงึใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งทีก่ําลงัเปน
ที่นิยมกค็ือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ 
มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดงัเดิม 
จากนั้น ชมเจดียติโลมินโล เจดียแหงนี้ไดรับการยก
ยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก  วัด
นี้สรางแบบกออิฐถือปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายใน
วิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหาร
แหงนี้ไดชื่อวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบ
สถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมพีระพุทธรปู 4 องค
ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ภายในมีชองแสงที่เมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวมีความงดงาม  
จากนั้นนาํทานสู วหิารธรรมยังย(ีDhammayangyi 
Temple) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชือ่วาเปนวิหารที่ใหญที่สุดในเมือง

พุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวติกวาผลกรรมจากการ
กระทําปตุฆาตจะตดิตามพระองคไปในชาติภพหนา ตัง้โดดเดน
ยิ่งใหญตระหงานดงัตาํนานที่โหดรายไดเลาตอกันมา  
ชมสะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดย
ขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 
ต น ซึ่ งมี อ ายุ ก ว า  2 0 0  ป ท อด ข าม  ท ะ เลสาบ ต องต ามั น 

(Toungthamon)จากนั้ นนํ าท านรวมทํ าบุญ ถวายป จจัย  ณ  วัดมหากันดายงค  
(MahaGandayon Monastery)ซึ่งเปนวัดที่ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ 

      เย็น  ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   



 

 

:นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก V Hazel Hotel ,Apex Hotel,Ye Link Hotel  หรือ
เทียบเทา: 

วันทีส่าม  พิธลีางหนาพระพกัตรพระมหามยัมุน ี– พระราชวงัมณัฑะเลย - สนามบิน                  
ไ อาหารเชา  
      เชา พิธลีางหนาพระพักตรพระมหามัยมุน ีนมัสการพระมหามัยมนุี อันเปนส่ิงศกัดิ์สิทธิ์สงูสุด 

1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่
ไดรับการขนานนามวา “พระพทุธรปูทองคําเน้ือนิ่ม” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
ประเทศพมา คาํวา มหามัยมุนี แปลวา "ผูรูอนัประเสรฐิ ดวยความเชื่อวาพระพุทธมหามัย
มุนีนี้เปนพระพทุธรปูทีม่ีชีวติ ดวยเหตุที่ไดรับประทานพร หรอืบางตํานานกก็ลาววาไดรับ
ประทานลมหายใจจากพระพุทธเจาจงึมีประเพณีลาง
พระพกัตรถวายโดยทกุวันตอนเชาในเวลาประมาณ  
04.00 น 
จากนั้นกลับโรงแรม   
ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้นนําทานชมพระราชวังมณัฑะเลย พระราชวงัที่
สวนใหญกอสรางดวยไมสกัที่สวยงามที่สุดแหงหนึง่ของ
เอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือ
สงครามโลกครัง้ที ่2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 
เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมติรโดยกองทัพองักฤษไดทิง้
ระเบดิจํานวนมากมายถลมพระราชวัง-มัณฑะเลยของ
พมาดวยเหตุผลวาพระราชวังนี้เปนแหลงซองสุมกาํลัง
ของกองทพัญี่ปุ�นพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวัง
ไมสักกถ็ูกไฟไหม เผาราบเปนหนากลองหลงเหลือกแ็ตป�อมปราการและคูนํา้รอบ
พระราชวัง ที่ยังเปนของดั้งเดมิอยูปจจบุันพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รฐับาลพมา
ไดจําลองรูปแบบของพระราชวงัของเกาขึ้นมา  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย  

12.05 น.        เดินทางกลับสู ประเทศไทย เที่ยวบินที่ WE310 
14.35 น.        เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 



 

 

หมายเหต ุ:อตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบนิ ดงันั้นเม่ือทาน
ตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลกิการเดินทางได 
บรษิัทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิคาจอง คาทวัร ในทกุกรณ ีและกรณีทีท่านเดินทางมาจาก
ตางจังหวดัโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษิทักอนทําการจองตั๋วเครื่อง มฉิะนั้นบรษิัทฯ
ไมสามารถรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
อัตราคาบริการรวม:คาตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั พรอมที่พกั 2คืน พกัหองละ  2-3ทาน  อาหารทวัร (เชา 
กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานทีต่างๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก คานํ้าหนกักระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน1,000,000
บาทคารกัษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯประกนัภัยที่บรษิัททําไว(ไม
ครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทกุแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบนิตามรายการ   
*คาบรกิารนี้รับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น   
 
ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตวัอาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศพัท โทรสาร มินบิาร ทวีีชอง
พิเศษ คาทําหนงัสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระทีห่นกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30กก.) คาวีซา
พาสปอรตตางดาว  คาภาษกีารบรกิาร  3%  , นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ตอทริป/ทาน ,หวัหนาทัวร 300บาท ตอทริป/ทาน  
 
 เงื่อนไขในการจอง:มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจาํ หรือชําระไมครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรอืยกเลิกการเดินทาง) 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณพีาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรณุาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ 
 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลงจอง
ทัวรโดยจายเงินมดัจํา หรอื คาทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น  
 
หมายเหต ุ



 

 

กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพื่อความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบรษิัทฯ และเมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเงื่อนไขของบรษิทัแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณทีี่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดย
จะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอ
จลาจล การปฏวิตัิ อบุัติเหต ุและอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนอืการควบคมุของทางผูจดั หรือ คาใชจายเพิ่มเตมิที่
เกิดขึ้นทางตรงหรอืทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทาํราย การสูญหาย ความลาชา หรอื จาก
อุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลงิที่ทางสายการบินอาจจะ
มีการเรียกเกบ็เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผูจัด
ถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผดิชอบคาบริการที่ไดชาํระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก
คาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชาํระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปนตัวแทนนายหนา ผู
จัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบรกิารในแตละแหงแบบชําระเตม็มีเงือ่นไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร ผูจดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่
จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสดุแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบรกิารนั้น ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบตัิเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดเูงื่อนไขกรม
ธรรมของบรษิัทได และทางบริษทัถอืวาทานไดเขาใจและยอมรบัขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร   
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป)  
7) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทานั้น  
8) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตวัแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  
 
 

 


