
 

 

รหัสทัวร ITV 2000244 
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 3วัน 2คืน (WE) 
มัณฑะเลย - พุกาม - ชมพระอาทิตยทะเลเจดียเมืองพุกาม - ละครหุนกระบอก - เจดียชเวสิ
กอง - วัดอนันดา - เจดียติโลมนิโล - วิหารธรรมยังยี – สะพานไมอูเบ็ง - พิธีลางหนาพระพักตร
พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย 



 

 

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายลแอรเวย  
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก
2-6ป ไม
เสริมเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่น่ัง 

13-15 กุมภาพันธ 63 11,888 

ไมมีราคา
เด็ก 

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

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

 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย - พุกาม - ชมพระอาทิตยทะเลเจดียเมืองพุกาม -   

ละครหุนกระบอก ไ อาหารกลางวนั,เย็น  
 
06.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  

เคานเตอร E โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ 
09.55 น. ออกเดินทางสูกรุงมัณฑะเลย โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที ่WE309 

(มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
11.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เปนท่ีเรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 
เท่ียง        ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสูเมือง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมืองพุกาม(Bagan)   (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  พุกามดินแดนแหงเจดียหม่ืนองค ท่ีมีอายุกวา 
2,000ป ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหงอาณาจักรพุกาม นําทานไปชมวิวเจดียเมือง
พุกามเหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น หรือ
วิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู  

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  นําทานชมโชว
เชิดหุนกระบอก 



 

 

ท่ีพัก          โรงแรม Famous  หรือ Bagan Sense Hotel  หรือเทียบเทา: 
 

วันที่สอง     เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - เจดียติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไมอู
เบ็ง ไ  อาหารเชา,กลางวัน,เย็น  

      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไหว เจดียชเวสิกอง 1ใน 5 มหาสถานส่ิง
ศักด์ิสิทธของพมาซ่ึงเปนสถูปด้ังเดิมของพมาโดยแท
สรางข้ึนหลังพระเจาอโนรธาข้ึนครองราชย เพ่ือใช
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมี
ลกัษณะเปนสีทองขนาดใหญ ใชเปนท้ังที่ประชุมสวดมนตและศูนยกลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
หลังจากน้ันเดินทางสู  วัดอนันดา  ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสี
ขาว มองเห็นไดชดัเจนสรางเสร็จเม่ือป 1091 ซึ่ง
วิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารทีม่ีขนาดใหญท่ีสุด
ในพุกาม มรูีปรางเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่น
ออกไปท้ัง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบ
ของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และส่ิง
ท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมา
ตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  

เท่ียง       ไรบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานแวะชมของขึ้นชื่อของเมืองพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware)ซึ่ง

ยอมรับกันวามช่ืีอเสียงที่สุดในพมาเชน ถวยน้ํา 
จานรอง โถใสของต้ังแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใส
ของตางๆ ส่ิงที่กําลังเปนที่นิยมก็คือ โถใสของทํา
จากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบาง
และบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม 



 

 

จากน้ัน ชมเจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรบัการยกยองวามีความสวยงามมากทั้ง
ภายในและภายนอก  วัดน้ีสรางแบบกออิฐถอืปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร องค
เจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันได เดินข้ึนสูระเบียงช้ันบนได และวิหารแหง
น้ีไดช่ือวาเปนวิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางใน
แบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องคที่ช้ันท่ีหน่ึงและช้ันท่ีสอง 
ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสองกระทบพระพุทธรูป
แลวมีความงดงาม  
จากน้ันนําทานสู วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจา
นะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวิหารท่ีใหญท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป 
ดวยทรงปริวติกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพ
หนา ต้ังโดดเดนยิง่ใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา  
ชมสะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการช้ันผูใหญช่ือ
วาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถงึ 1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม 
ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)จากน้ัน
นําทานรวมทําบุญถวายปจจัย ณ วัดมหากันดา
ยงค (MahaGandayon Monastery)ซึ่งเปน
วัดที่ใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ 

เย็น  ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพัก          V Hazel Hotel ,Apex Hotel,Ye Link Hotel  หรือเทียบเทา: 

 
วันที่สาม  พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย - สนามบิน 
                 ไ อาหารเชา  
      
 เชา พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุน ีนมัสการพระมหามัยมุนี อันเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง
กษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” เปนพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองของประเทศพมา คําวา มหามัยมุนี แปลวา "ผูรูอันประเสริฐ ดวยความ



 

 

เช่ือวาพระพุทธมหามัยมุนีน้ีเปนพระพุทธรปูที่มีชีวิต ดวยเหตุท่ีไดรับประทานพร หรือ
บางตํานานกก็ลาววาไดรับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจาจึงมีประเพณีลางพระ
พักตรถวายโดยทุกวันตอนเชาในเวลาประมาณ 

04.00 น    จากน้ันกลับโรงแรม   
ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ันนําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย 
พระราชวังทีส่วนใหญกอสรางดวยไมสักที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงคราม
มหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังที่ 2 วันที่ 
20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตร
โดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมาย
ถลมพระราชวัง-มัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผล
วาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�นพระราชวังมณัฑะเลยซ่ึงเปน
พระราชวังไมสักกถ็ูกไฟไหม เผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคู
น้ํารอบพระราชวงั ที่ยงัเปนของดั้งเดิมอยูปจจุบันพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวงัท่ี
รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมณัฑะเลย  

12.05 น.     เดินทางกลับสู ประเทศไทย เท่ียวบินที่ WE310 
14.35 น.     เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

........................................................................................ 
 
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ
, การเมืองสายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
หมายเหตุ :อัตราคาบริการขางตน เปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดังนั้น
เม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการ
เดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทาน



 

 

เดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋ว
เคร่ือง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
อัตราคาบริการรวม:คาตั๋วเครื่องบนิไปกลบั พรอมท่ีพัก 2คืน พักหองละ  2-3ทาน  อาหารทัวร 
(เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานท่ีตางๆ คารถ คาจอดรถ คาทาง
ดวน คามัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน
1,000,000บาทคารักษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษี
น้ํามันของสายการบินตามรายการ   *คาบรกิารน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน   
 
ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร 
ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรดี คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30
กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  คาภาษีการบริการ  3%  , นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพ่ิม 
800บาท) ,  
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,000บาท ตอทริป/ทาน ,หัวหนาทัวร 300บาท ตอทริป/ทาน  
 
 เงื่อนไขในการจอง:มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลบั  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลง
จองทัวรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  



 

 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือ
วาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เง่ือนไข   
6) กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกนัภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทาน
ชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน



 

 

ท่ัวไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 

 


