
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดย์ีโบตะทาวน์ – เทพทันใจ – พระมหาเจดย์ีชเวดากอง(-/กลางวัน/

เยน็) 

 

 
 

***เฉพาะพเีรียด เดนิทาง วันที 16-19 กุมภาพนัธ์ 62 (ช่วงเช้าของวนัเเรก)*** 

05.00 น.  พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ชัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์ Thai Air Asia (FD) โดยมี

เจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน. 

07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทียวบิน FD 251 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อย (เวลาท้องถินทีเมียนม่าร์ช้า

กว่าประเทศไทยครึงชัวโมง) 



จากนนั นาํท่านชม วัดพระหินอ่อน (Marble Buddha) ซึงเป็นวดัทีมีพระพุทธรูปหยกขาว(White jade Buddha) สร้างจาก

หินหยกกอ้นใหญ่นาํมาจากเมืองมณัฑะเลยมี์พระประวติัและมีรอยพระพุทธบาทจาํลอง จากนนั  สักการะ พระพุทธ

ไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนทีมีความยาว  

ฟุต สูง  ฟุต ซึงเป็นพระทีมีความสวยทีสุด มีขนตาทีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน

กนั ซึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย เทียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke AungSan) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) ตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่สร้างขึนโดยชาวสก๊อตในสมยัทียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร

เรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ทีจาํหน่ายในตลาดแห่งนีมีหลากหลายชนิด เช่น เครืองเงิน ทีมีศิลปะผสมระหว่างมอญ

กบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ ทอ เสือผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือสินค้า

หรืออญัมณทีีมรีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครัง เนืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

 

***พเีรียด เดินทาง ตงัแต่ เดือน เมษายน เป็นต้นไป*** 

.  น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมืองอาคาร  ขาออก ชัน  ประตู  เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทียวบิน FD 255 

 

 
.  น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเ มืองเป็นทีเรียบร้อยแล้ว( เวลา

ท้องถินทีเมยีนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึงชัวโมง)  

จากนนั สัก ก า ร ะ  พ ร ะ พุ ท ธ ไ สย าสน์ เ จาทั ต ยี  (Kyauk 

Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน 

นมสัการพระพุทธรูปนอนทีมีความยาว 55 ฟุต สูง 

16 ฟุต ซึงเป็นพระทีมีความสวยทีสุด มีขนตาที

งดงาม พระบาทมีภาพมงคล  ประการ และพระ

บาทซอ้นกนัซึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย  

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพือบรรจุพระบรมธาตุทีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้าํมา

เมือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองคาํบรรจุพระ

เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ทีประดบัดว้ยกระเบืองสีสันงดงาม และมีมุม



สําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ จากนนันําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิสิทธิ

ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพือขอสิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้

เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันก็ให้เอา

เงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัต

โบโบยสัีก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้ จากนันกเ็อาหน้าผากไปแตะกับนิวชีของนัตโบโบยี 

แค่นีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีขอไว้ จากนนั นาํท่านขา้มฝังไปอีกฟากหนึงของถนน เพือสักการะ เทพ

กระซิบ ซึงมีนามว่า “อะมาดอว์เมียะ” ตามตาํนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา

อย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือสัตวจ์นเมือสินชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน

แลว้ ซึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีกันมาก

เช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํานม ข้าวตอกดอกไม้ และผลไม้  

 

  
เยน็ นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียที์ใหญ่

ทีสุดในพม่า สถานทีแห่งนีมี ลานอธิฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไป

ไหว้ เพือขอพรจากองค์เจดย์ีชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือเสริมสร้างบารมแีละสิรมงคล นอกจากนีรอบองค์เจดย์ี

ยังมีพระประจําวันเกิดประดษิฐานทังแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนําพระประจําวันเกิดตน 

จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มดว้ยแผ่น

ทองคาํทงัหมดนาํหนกัยีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเส้นและเครือง

อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทงัสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก 

และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสีทิศ ซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบ

ดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกนัขึนเป็นส่วนหนึงของพุทธเจดีย์

ลว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทงัสิน ชมระฆงัใบใหญ่ทีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นาํย่างกุง้

เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ขึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้นมาแขวนไวที้เดิมได ้ จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ

สามคัคีซึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิสิทธิ ใหตี้ระฆงั  ครังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้งัตอ้งการจากนนัให้



ท่านชมแสงของอญัมณีทีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, 

สีนาํเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 

 

 
คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วนัทามอิุตตมะ ชมพูวระฐาเนสิง กตุตะเรมะโนลัมเม สัตตังสะรัตนะ 

ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตนัตงั ธาตโุยธัสสะติทุตยิงัโกนาคะ มะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะตติติยังกัสสปัง พุทธจวีะรังธาตุโยธัสสะติจตุกัง โคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวนัทามิตุระโต อหังวนัทามิธาตโุย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทิตย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน พญานาค 

. น.  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเตม็อมิกบัชาชูชิ สุกีหม้อไฟและซูชิ ข้าวปันสารพัดหน้าใน

เครือโออชิิ 

จากนนั นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดบั  ดาวทีย่างกุ้ง  

โรงแรมระดบั  ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 

 

 



 
 

วนัทีสอง ย่างกุ้ง-พุกาม-วดัเจดย์ีชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดัติโลมนิโล-วดัสัญพญั ู-วิหารธรรมยนัจี-

เจดย์ีชเวชานดอร์-โชว์พืนเมืองเชิดหุ่นกระบอก              (เช้า/กลางวัน/เยน็)                                                                          

.  น.        รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองล ู สู่เมืองประวติัศาสตร์พุกาม โดยสายการบิน Air KTZ  เทยีวบินท ี................. 

.  น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นาํท่านนาํท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึงเป็นสถูปดงัเดิม

ของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึนหลงัพระเจา้อโนรธาขึนครองราชย ์เพือใชบ้รรจุพระบรม

สารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทงัทีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลาง

ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกของกาํแพง

เมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเมือปี  ซึงวิหารแห่งนีนบัไดว้่าเป็นวิหารทีมีขนาดใหญ่ทีสุดใน

พุกาม มีรูปร่างเป็นสีเหลียมจตุัรัส มีมุขเด็จยืนออกไปทงั  ดา้นซึงต่อมาเจดียแ์ห่งนีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรม

พม่าในยคุตน้ของพุกาม และสิงทีน่าทึงของวิหารแห่งนีกคื็อ ทีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ให้แสงสว่างส่องลงมา

ตอ้งองคพ์ระ ใหม้ีแสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนนัพาท่านชม วัดมนุหา(ManuhaTemple) ตงัอยู่ทางตอนใตข้อง

หมู่บา้นมยินกะบา สร้างเมือปี  โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือสังสมบุญไวส้ําหรับชาติหนา้ จึงได้

นาํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสาม

องคน์งัเบียดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์เป็นอย่างดี 

 
เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นาํท่านแวะชมสิงของขึนชือของพุกามก็คือ เครืองเขิน 

(Lacquer Ware) ซึงยอมรับกนัว่ามีชือเสียงทีสุดใน

พม่า เช่น ถว้ยนาํ จานรอง โถใส่ของตงัแต่ขนาดเล็กถึง

ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิงทีกาํลงัเป็นทีนิยมก็คือ โถใส่

ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบา

บางและบีบให้ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนนั

พาท่านเทียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 

สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิงทีโดด

เด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังทีงดงามทีสุดในพุกาม ที

ย ั ง ค ง เ ห ลื อ อ ยู่  จ า ก นั น เ ข้ า ช ม  วั ด ติ โ ล มิ น โ ล 

(Htilominlo Temple) สร้างขึนเมือปี  โดยพระ

บญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ

เจา้นรปติสิทธู ซึงเกิดกับนางห้ามผูห้นึง และได้เสียง

ทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง  เมตร ยาว  

เมตร เท่ากนัทัง ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่

ทงั  ทิศ ทงัสองชนั มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนัเก่าแก่

กบัลวดลายปูนปัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมือปี พ.ศ.  ซึงไดรั้บการยกย่องว่ามีความ

สวยงามมากทงัภายในและภายนอก นมสัการ เจดย์ีสัพพัญ ู ซึงเป็นเจดียที์สูงทีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยัน

จ ี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชือว่าเป็นวดัทีใหญ่ทีสุดในเมืองพุกาม สร้างขึนเพือ

ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตงัโดดเด่นยิงใหญ่

ตระหง่านดงัตาํนานทีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา  จากนนั นาํท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ 

เจดย์ีชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม  องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งนี  

คาํ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นทีดูเหมือนมีชีวิตจริง 

พร้อมลิมรสอาหารพืนเมือง 

 
**นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมหรูระดบั  ดาว**โรงแรมระดบั  ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่า 



 
 

วนัทีสาม   พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วดักุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-   

                      เขามัณฑะเลย์                            (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

.  น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

.  น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air KTZ  เทยีวบินท ี................. 

.  น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพมา่ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่

ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซึ์งเป็นราชธานีเพียง  

ปี แห่งหนึงของพมา่ก่อนทีจะยา้ยมายอยู่ทีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.  ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้

สกัทียาวทีสุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง ,  ตน้ซึงมีอายุกว่า  ปี สะพานอูเบ็งสร้างจากไมส้กัทีรือถอน

จากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชืออูเบ็งคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนีเลยตงัชือตามผูคุ้มทอด

ขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซึงมีเจดียที์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงั

ทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาทีถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงใหม้าอยูใ่นอาณาบริเวณแถบนีนนัเอง  

 
เทียง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นําท่ านชมพ ระราชวังมัณฑะเล ย์  (Mandalay 

Palace) พระราชวงัทีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักที

สวยงามทีสุดแห่งหนึงของเอเชีย ในสมยัสงคราม

มหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครังที  วนัที  

มีนาคม เครืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพั

อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ ทิ ง ร ะ เ บิ ด จํ า น ว น ม า ก ม า ย ถ ล่ ม

พระราชวังมัณ ฑะเลย์ข องพ ม่า ด้วย เหตุผลว่ า

พระราชวังนีเป็นแหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพ

ญีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลย์ซึงเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการ

และคูนาํรอบพระราชวงัทียงัเป็นของดงัเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัทีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัทีรัฐบาลพม่าไดจ้าํลอง

รูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึนมา จากนัน นําท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace 

Monastry) วงัทีสร้างดว้ยไมส้ักทงัหลงั งดงามตาม

แบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลาย

แกะสลกัประณีตออ่นชอ้ย ทงัหลงัคา บานประตูและ

หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกียวกบัพุทธประวติั

และทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดง

ในปี พ.ศ.  ซึงเป็นปีทีพระองค์ยา้ยราชธานีจาก

อมรปุระมาอยู่ทีเมืองมณัฑะเลยเ์พือเป็นตาํหนกัยาม

แปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพระองคสิ์นพระชนม ์

พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถวายเป็นวดั ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือทีประณีตของช่างหลวง

ชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง นําท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็นวดัทีพระเจ้ามินดงทรง

โปรดฯใหมี้การ 

จดัสังคายนาพระไตรปิฎกครังที  ของโลกขึนโดยทรงให้จารึกพระไตรปิฎกจาํนวน ,  พระธรรมขนัธ์ลงบน

แผ่นหินอ่อน  แผ่น รวม ,  หน้า และไดส้ร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนเหล่านีไว ้(  แผ่นต่อ  

มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน ทีจาํลองแบบมาจากเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกามหนังสือกิน

เนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือทีใหญ่ทีสุดในโลก 



 
เยน็  นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ ข า  ภู เ ข า มั ณ ฑ ะ เ ล ย์ 

Mandalay Hill ภูเขามณัฑะเลย์อนั(เชือว่า)

ศกัดิสิทธิทีตงัตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางเมือง

มณัฑะเลย์นัน ทุกๆเย็นบนยอดเขาแห่งนีจะ

คลาคลาํไปดว้ยผูค้น เพราะบนนีถือเป็นจุดชม

พระอาทิตยต์กและจุดชมวิวเมืองมณัฑะเลยช์นั

ดี  เราจึงไม่ขอพลาดการขึนไปกินลมชมวิวบน

นนัด้วยประการทังปวง ก่อนทางขึนเขามีรูป

ปันสิงห์สีขาวตัวใหญ่สไตล์พม่า  ตัว ตัง

ตระหง่านเป็นผูเ้ฝ้าทางขึน ชาวพม่าเชือว่าเป็นสิงห์ศกัดิสิทธิ นิยมมากราบไหวข้อพร โดยเฉพาะการขอลูกว่ากนัว่า

สมัฤทธิผลมานกัต่อนกั สาวๆคนไหนทีแต่งงานแลว้ยงัไม่มีลูกหากมีโอกาสผ่านไปก็ลองไปขอกนัได ้ส่วนใครทียงั

ไม่แต่งงานควรขอให้เจอเนือคู่ก่อนเป็นอยา่งแรก แลว้จึงค่อยกลบัมาขอลูกต่อในเสต็ปต่อไป วัดมณัฑะเลย์จอคตอค

ย ีซึงตงัอยูบ่นเชิงเขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์พระพุทธรูปองคนี์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั  ของพม่า รองจากพระสร้างใหม่ใน

เมืองยา่งกุง้ จากขอ้มูลทีไดรั้บพม่าเป็นประเทศทีมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก ทงัทองคาํ นาํมนั แร่ต่างๆ รวมถึงอญั

มณี จึงไม่ใช่เรืองยากนกัทีจะหาศิลาอ่อนมาแกะสลกัรูปเคารพตามความเชือดา้นบนนนัเป็นจุดชมวิวทีสวยทีสุด 

ในมณัฑะเลยส์ามารถมองเห็นแม่นาํอิรวดี สายเลือดเส้นใหญ่ของพม่าไดช้ดัเจน และจากจุดเดียวกนัก็ยงัเห็นความ

ยิงใหญ่อลงัการของพระราชวงัมณัฑะเลยที์เคยรุ่งโรจน์มาแต่อดีต มีบริการลิฟท์ของทีนีเพือเดินทางต่อขึนไปยงั

วิหารทีเป็นทีตงัของพระบรมธาตุ อนับรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว ้นอกจากนียงัมีพระพุทธรูป ”ชเวยตัตอร์” ประทบั

ยืน  องค ์โดยพุทธลกัษณะนนัคลา้ยกบักาํลงัชีพระหตัถไ์ปยงัพระราชวงักลางกรุงมณัฑะเลย ์ซึงมีความหมายว่าทีนี

จะเป็นศูนยกลางของราชธานีต่อไป สาํหรับภูเขามณัฑะเลยมี์ความสูง  เมตร หากใครอยากเดินทีนีมีบนัได ,  

ขนัใหเ้ดิน         

.  น.  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุ้งเผา  

*นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมหรูหราระดบั  ดาว **โรงแรมระดับ  ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 



 
 

วนัทีสี   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามยัมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวันบนเครือง/-)                                                                                                                            

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อันเป็นสิงศักดสิิทธิสูงสุด  ใน  แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํ

ขนาดใหญ่ทรงเครืองกษตัริยที์ไดรั้บขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนือนิม” ทีพระเจา้

กรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมืองธรรมวดี เมือปี พ.ศ.  สูง  ฟุต  นิว หุ้มดว้ยทองคาํเปลว

หนา  นิว ทรงเครืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง  ฟุต ในปี พ.ศ.  พระเจา้ป

ดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามยั

มุนี และในปี พ.ศ.  สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน  จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดั

ทองคาํ จึงทาํให้ทองคาํเปลวทีปิดพระละลายเก็บเนือทองไดน้าํหนกัถึง  บาท ต่อมาในปี 

พ.ศ.  ชาวพม่าได้เรียไรเงินเพือบูรณะวัดขึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ

ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็นวดัทีสร้างใหม่ทีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป

เก่าแก่ทีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุทีนาํไปจากกรุงศรีอยุธยา

เมือครังกรุงแตกครังที  พร้อมทงั เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึงมีอายุหลาย

ร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์สวยงามมาก 

.  น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีสาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่นาํอิ

ระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายทีตงัเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝังแม่นาํ ประมานพุทธศตวรรษที 19 มีเจา้เชือสายไทย 

ใหญ่เมืองสกายน ์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตงัตนเป็นกษติัยอ์ยูที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ทีตงัปัจจุบนัอยูใ่หล้

เนินเขาบนฝังตะวนัตกของแม่นาํอิรวดี ห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานี

ไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอาํนาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมินพญา ไดรั้บชยัชนะจึงยา้นเมืองหลวงใหม่มาตงัที

ปากแมน่าํมิดแง ตรงทีบรรจบกบัแม่นาํอิรวดี จนเป็นทีตงัของเมืององัวะในเวลาต่อมา จากนนัชมเจดียก์วงมูดอร์ 

หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมือปี ค.ศ.1636 เพือใชเ้ป็นทีประดิษฐานพระเขียวแกว้หรือพระทนัต

ธาตุทีไดม้าจากลงักา เจดียนี์เป็นเจดียท์รงโอควาํแบบสิงหล หรือเจดียท์รงลงักา มีตาํนานเล่าวา่องคร์ะฆงัทรงกลมผา่

ครึงซีกนี ไดต้น้แบบมาจากถนัพระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดียมี์ความสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้ 

274 เมตร และใชอิ้ฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda 

เจดย์ีอูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นครึงวงกล  



 
ได้เวลาสมควร นาํทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑะเลย ์

. 5 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที FD 245 

** มบีริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง ** 

. 0 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

**ในกรณีทีไฟล์ทบินภายในประเทศมกีารเปลียนแปลงเทียวบินเนืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตสุุดวิสัยทางธรรมชาติ 

ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิปรับเปลยีนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถงึ

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ** 
  

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

 

 

 

 



อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง วันเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มณัฑะเลย์  วนั บิน FD 

เริมเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตียง พักเดยีว 

05 เม.ย.   เม.ย.  +  ,900 20,500 19,900 3,000 

12 เม.ย.   เม.ย.  +  ,900 21,500 20,900 3,000 

13 เม.ย.   เม.ย.  +  ,900 21,500 20,900 3,000 

26 เม.ย.   เม.ย.  +  ,900 18,500 17,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั  

 ตวัเครืองบินภายในประเทศเส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ บิน  ขาภายใน 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ  คืน พักห้องละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษนีํามันและภาษตีวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ  บาท/ทริป/ลูกทัวร์  ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมีผลบังคับใช้ตังแต่

วนัที  สิงหาคม  ทังน ีหากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายืนวซ่ีาปกตอิกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิมอกี

ท่านละ ,  บาท ** 



เงือนไขการสํารองทีนงัและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 

 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง  -  วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงนิมัดจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดนิทางอืนทีเดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมผีู้ เดนิทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดนิทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน, ตวัรถทัวร์, ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทงัสิน 

 

รายละเอยีดเพิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาติ(ซึงลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัตเิหตุใน

รายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


