
 

WE201:ทวัรพ์มา่ มณัฑะเลย ์พกุาม 3วนั 2คนื 
นําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา  

รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและทําบุญ ชมและสมัผสักบัวฒันธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา่   
∞ชมดนิแดนเจดยีห์มืน่องค ์ทะเลเจดยีเ์มอืงพุกาม 

∞สกัการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกดัสิท์ธ ิ ์เจดยีช์เวสกิอง  
∞สมัผสัสะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในโลก สะพานไมอู้เบ็ง   

∞ชมพธิศิกัดิส์ ิท์ธ ิ ์ของชาวมณัฑะเลย ์ลา้งหนา้พระพกัตร ์“พระมหามยัมนุ”ี 
∞ชมพระราชวงัไมส้กัทา่สวยงามทีสุ่ดแหง่หนึง่ พระราชวงัมณัฑะเลย ์

∞สกัการะวดัศกัดิส์ทิธิข์องเมอืง วดัอนนัดา ชมเจดยีต์โิลมนิโล  วดัหารธรรมยงัย ี  

พกัโรงแรมพกุาม 1 คนื โรงแรมมณัฑะเลย ์1 คนื 
เมนพูเิศษ:เมนกูุง้แมน่ํา้เผา 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

13-15 กมุภาพนัธ ์63 11,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

3,500 25 

27-29 กมุภาพนัธ ์63 11,888 3,500 25 

5-7  มนีาคม  63 11,888 3,500 25 

19-21 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

26-28 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

 วนัแรก   กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์- พุกาม - ชมพระอาทติยท์ะเลเจดยีเ์มอืงพุกาม -ละครหุน่กระบอก      
                                                                                                           อาหารกลางวนั,เย็น  

06.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  



เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 
09.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
11.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงมัณฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

     เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มอืง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมอืงพุกาม(Bagan)   

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  พกุามดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องค ์

ทีม่อีายุกว่า 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม นํา
ทา่นไปชมววิเจดยีเ์มอืงพุกามเหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น 

หรอืววิพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ตรู่  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นชมโชวเ์ชดิหุ่นกระบอก 

  :นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม Famous  หรอื Bagan Sense Hotel  หรอืเทยีบเทา่: 
 

วนัทีส่อง     เจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - เจดยีต์โิลมนิโล - วหิารธรรมยงัย ี- สะพานไมอู้เบ็ง                                                                                                                             

                                                                                                อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น  
     เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นไหว ้เจดยีช์เวสกิอง 1ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธข์องพม่า
ซึง่เป็นสถปูดัง้เดมิของพม่าโดยแทส้รา้งข ึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้
ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่นมี

ลักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่  ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละ
ศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม 

หลงัจากนัน้ เดนิทางสู่   วดัอนนัดา   ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของ
กําแพงเมอืง  เป็นวัดสขีาว  มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี  1091 

ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารที่ มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกาม  มี

รูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัส  มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้  4 ดา้นซึง่ตอ่มา
เจดยีแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม  
และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ทีช่อ่งหลงัคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ  

ใหแ้สงสว่างสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์  
เทีย่ง       รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําทา่นแวะชมของขึน้ชือ่ของเมอืงพุกามก็คอื เครือ่งเขนิ (Lacquer 
Ware)ซึง่ยอมรับกนัว่ามชีือ่เสยีงทีส่ดุในพม่าเชน่ ถว้ยน้ํา จานรอง 

โถใสข่องตัง้แตข่นาดเล็กถงึใหญ่ หบีใสข่องตา่งๆ สิง่ทีก่ําลงัเป็นที่
นยิมก็คอื โถใสข่องทําจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มขีนาดเบา

บางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคนืรูปไดด้งัเดมิ 
จากนัน้ ชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์ห่งนี้ไดร้ับการยกย่องว่ามคีวาม

สวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วัดนี้สรา้งแบบกอ่อฐิถอืปูน  บน
ฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่ง
บันได เดนิข ึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้  และวหิารแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นวหิาร

องคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม  ภายในวหิารมี

พระพุทธรูป 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่อง ภายในมชีอ่งแสงทีเ่มือ่

สอ่งกระทบพระพุทธรูปแลว้มคีวามงดงาม   
จากนัน้นําทา่นสู ่วหิารธรรมยงัย(ีDhammayangyi Temple) 

สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เชือ่ว่าเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจาก

การกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ป

ในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญ่
ตระหง่านดงัตํานานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่

กนัมา  
ชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่
ชือ่ว่าเสาอู  เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ  1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า  200 ปีทอดขา้ม  

ทะเลสาบตองตามัน  (Toungthamon)จากนัน้นําทา่นร่วมทําบุญถวายปัจจัย  ณ วัด
มหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่าทีเ่มอืง

อมรปุระ 
      เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

:นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก V Hazel Hotel ,Apex Hotel,Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่: 

วนัทีส่าม  พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี– พระราชวงัมณัฑะเลย ์- สนามบนิ 



                                                                                                                             อาหารเชา้  
      เชา้ พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ีนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แห่งของ

พม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองคําเนื้อนิม่” เป็นพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศพม่า คําว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้อ้ันประเสรฐิ ดว้ย
ความเชือ่ว่าพระพุทธมหามัยมนุีนี้เป็นพระพุทธรูปทีม่ชีวีติ ดว้ยเหตทุีไ่ดร้ับประทานพร หรอืบางตํานานก็กลา่วว่า

ไดร้ับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจา้จงึมปีระเพณีลา้งพระพักตร์
ถวายโดยทกุวันตอนเชา้ในเวลาประมาณ  04.00 น 
จากนัน้กลบัโรงแรม   

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน ัน้นําทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่

กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยีในสมัยสงคราม
มหา-เอเชยีบูรพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 มนีาคม 2488 
เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทพัอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจํานวน

มากมายถลม่พระราชวัง-มัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลว่าพระราชวัง
นี้เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลงัของกองทพัญีปุ่่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่

เป็นพระราชวังไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็
แตป้่อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิอยู่
ปัจจุบันพระราชวังทีเ่ห็นอยู่เป็นพระราชวังทีร่ัฐบาลพม่าไดจํ้าลอง

รูปแบบของพระราชวังของเกา่ข ึน้มา  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมัณฑะเลย์  

12.05 น.        เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่WE310 
14.35 น.        เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู  ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หมายเหต ุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ย

คา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่
ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นทําการ

จองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด  ้
 
อตัราคา่บรกิารรวม:คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ  2-3ทา่น  อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่

ตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น้ําหนั กกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่
ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทคา่รกัษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ

บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว(้ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ)**รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน้ํามันของสายการ
บนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้   
 

ราคาทวัรไ์มร่วม:คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  , 
นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,  

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หัวหนา้ทวัร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น  
 

 เง ือ่นไขในการจอง:มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง) 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบกอ่น
สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณา
สง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

 
การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราค าแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  

 
หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ
บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้

ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  



2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  
3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุ

และอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ
ถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระ

แบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้าํระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบชาํระเต็ม
มเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 

7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าทา่นได ้

เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 


