
 

 

รหัสทัวร ITV2000152 
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 3 วัน 2 คืน (WE) 
มัณฑะเลย - พุกาม - ชมพระอาทิตยทะเลเจดียเมืองพุกาม – ละครหุนกระบอก 
เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - เจดียติโลมินโล - วิหารธรรมยังย ี– สะพานไมอูเบ็ง 
พธิีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี – พระราชวงัมัณฑะเลย 



 

 

อัตราการเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย - พุกาม - ชมพระอาทิตยทะเลเจดียเมืองพุกาม -ละคร

หุนกระบอก  ไ อาหารกลางวัน,เย็น  
 
06.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4  
                เคานเตอร E โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ 
09.55 น. ออกเดินทางสูกรุงมัณฑะเลย โดยสายการบนิไทยสมายล เท่ียวบินที ่WE309 
                (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
11.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลา

ทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
 เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสูเมือง พุกามโดยรถบัสปรบัอากาศ เมืองพุกาม(Bagan)   (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  พุกามดินแดนแหงเจดียหม่ืนองค ที่มีอายุกวา 2,000
ป ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหงอาณาจักรพุกาม 
นําทานไปชมวิวเจดียเมืองพุกามเหมาะแกการชมวิว
พระอาทิตยตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้น
ยามเชาตรู  

 
วันเดินทาง 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก2-
6ป ไมเสริม

เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง 

13-15 กุมภาพันธ 63 11,888 

ไมมีราคา
เด็ก 

3,500 25 
27-29 กุมภาพันธ 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 



 

 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
นําทานชมโชวเชิดหุนกระบอก 

  :นําทานเขาสูที่พักโรงแรม Famous  หรือ Bagan Sense Hotel  หรือ
เทียบเทา: 

 
วันที่สอง     เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - เจดียติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไมอู

เบ็ง  ไ  อาหารเชา,กลางวัน,เย็น  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานไหว เจดียชเวสิกอง 1ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิส์ิทธของพมาซึ่งเปนสถูปดั้งเดิม

ของพมาโดยแทสรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้น
ครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก
พระสรีระหลายสวนมีลักษณะเปนสีทองขนาด
ใหญ ใชเปนทั้งที่ประชมุสวดมนตและศูนยกลาง

ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
                     หลังจากน้ันเดินทางสู  วัดอนันดา  ตั้งอยูทางทิศ

ตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็น
ไดชัดเจนสรางเสร็จเม่ือป 1091 ซึ่งวิหารแหงน้ี
นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มี
รูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปน
ตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาท่ึงของวิหารแหงนี้ก็
คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสง
สวางอยางนาอัศจรรย  

เท่ียง       ไรบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานแวะชมของขึน้ชื่อของเมืองพุกามก็คือ 

เครื่องเขิน (Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันวามี
ชื่อเสียงที่สุดในพมาเชน ถวยน้ํา จานรอง โถใส
ของต้ังแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งที่



 

 

กําลงัเปนที่นิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและ
บีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม 

                     จากน้ัน ชมเจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้ง
ภายในและภายนอก  วัดน้ีสรางแบบกออิฐถอืปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร องค
เจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหง
น้ีไดชื่อวาเปนวิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางใน
แบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องคที่ชั้นที่หน่ึงและช้ันที่สอง 
ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูป
แลวมีความงดงาม  

                     จากน้ันนําทานสู วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจา
นะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวิหารที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป 
ดวยทรงปริวติกวาผลกรรมจากการกระทําปตฆุาตจะตดิตามพระองคไปในชาติภพ
หนา ตั้งโดดเดนยิง่ใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา  

                ชมสะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาว
ที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู 
เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 ตนซึ่งมีอายุ
กวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน 
(Toungthamon)จากน้ันนําทานรวมทําบุญ
ถวายปจจัย ณ วัดมหากันดายงค (MahaGandayon Monastery)ซึ่งเปนวัดที่
ใหญที่สุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ 

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



 

 

วันที่สาม  พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย - สนามบิน 
                 ไ อาหารเชา  
      
 เชา พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี นมัสการพระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง
กษัตริยที่ไดรบัการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” เปนพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองของประเทศพมา คําวา มหามัยมุนี แปลวา "ผูรูอันประเสริฐ ดวยความ
เช่ือวาพระพุทธมหามัยมุนีน้ีเปนพระพุทธรูปที่มีชีวิต 
ดวยเหตุที่ไดรบัประทานพร หรือบางตํานานกก็ลาว
วาไดรับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจาจึงมี
ประเพณีลางพระพักตรถวายโดยทุกวันตอนเชาใน
เวลาประมาณ  04.00 น จากน้ันกลับโรงแรม   

เท่ียง         ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                    จากน้ันนาํทานชมพระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่

สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลก
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจาํนวน
มากมายถลมพระราชวงั-มัณฑะเลยของพมาดวย
เหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของ
กองทัพญี่ปุ�นพระราชวงัมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถกูไฟไหม เผาราบเปน
หนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวงั ท่ียังเปนของด้ังเดิมอยู
ปจจุบันพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ
พระราชวังของเกาขึ้นมา  

                สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย  
12.05 น.    เดินทางกลับสู ประเทศไทย เที่ยวบินที่ WE310 
14.35 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ
, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
หมายเหตุ :อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้น
เม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการ
เดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีที่ทาน
เดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋ว
เคร่ือง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
อัตราคาบริการรวม:คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั พรอมที่พัก 2คืน พักหองละ  2-3ทาน  อาหารทัวร 
(เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บตัรทองเที่ยวสถานที่ตางๆ คารถ คาจอดรถ คาทาง
ดวน คามัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน
1,000,000บาทคารักษาพยาบาลโดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมประกันสุขภาพ)**รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษี
น้ํามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น   
 
ราคาทัวรไมรวม:คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร 
ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30
กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  คาภาษีการบริการ  3%  , นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม 
800บาท) ,  
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ 1,000บาท ตอทริป/ทาน ,หัวหนาทัวร 300บาท ตอทริป/ทาน  
 
 เงื่อนไขในการจอง:มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 



 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลง
จองทัวรโดยจายเงินมัดจํา 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 เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยนืยนัการใชบรกิารแบบผูจดัเปน



 

 

ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทาน
ชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 

 


