
 
 
 
 
 

 

ทวัรพ์มา่ มณัฑะเลย–์พกุาม ภายในใชร้ถ 4 วนั : รว่มพธิลีา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมนุ ี 
วดักโุสดอ ทีท่ าสงัคายนาพระไตรปิฎกหนิออ่น พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระต าหนกัไมส้กัทอง 
มณัฑะเลยฮ์ลิล ์อมระปรุะ อเูบยีนสะพานไมส้กัยาวทีส่ดุในโลก พกุามแดนพระเจดยีห์มืน่องค ์ 
พระเจดยีช์เวสกิง อนนัดาเจดยี ์สญัญลกัษณ์แหง่พกุาม สพัพญัญเูจดยีส์งูทีส่ดุ ทโิลมนิโล  

บพูยาเจดยี ์ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด ีน ัง่รถมา้พาเทีย่วชมทุง่ทะเลเจดยี ์ชมววิ ณ เจดยีช์เวสนัดอร ์ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559-60 : 2-6 ธ.ค./9-13 ธ.ค./10-14 ก.พ./5-9 เม.ย./4-8 พ.ค./7-11 ก.ค./11-15 ส.ค. 
วนัแรก : ดอนเมอืง–มณัฑะเลย-์ อมระปุระ-สะพานอูเบยีน-พระราชวงัมณัฑะเลย-์วดักโุสดอ-มณัฑะเลยฮ์ลิล ์                                                                               

08.30 น. - พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 2 ประต ู1-2-3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี FD มเีจา้หนา้ทีบ่รกิาร 
10.55 น.- ออกเดนิทางสูม่ัณฑะเลย ์โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 2760 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง/กรณีพเิศษ) 

12.22 น.- ถงึสนามบนินานาชาตมิัณฑะเลย ์(เวลาพมา่ชา้กวา่ไทย 30 นาท)ี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง+ตอ่รถโคช้    
13.00 น.- เดนิทางไปเมอืง “มณัฑะเลย”์ ราชธานีสดุทา้ยของพมา่กอ่นตกเป็นอาณานคิมองักฤษ กอ่นยา้ยไปทีย่า่งกุง้ 

บา่ย      - ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ ซึง่พระเจา้มนิดง (ครองราชย ์: 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2351-1 ตลุาคม พ.ศ. 2421) สรา้ง

ในระหวา่งปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 1859 (พ.ศ.2400-2402) โดยยา้ยเมอืงหลวงจากอมระปรุะมายังมัณฑะเลย ์เป็นเมอืงหลวงได ้ 
28 ปี ในสมัยพระเจา้สป้ีอกษัตรยิอ์งคท์า้ย องักฤษไดต้เีมอืงมัณฑะเลยแ์ตกในปี พ.ศ. 2367 ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมัณฑะเลย ์แนว

ก าแพงจากเหนอืจรดใต ้ยาว 2,215 เมตร  และจากตะวนัตกจรดตะวนัออก ยาว 2,215 เมตร แบง่ออกเป็นเขตพระราชฐาน 
(1) ช ัน้นอก (2) ชัน้กลาง (3) ชัน้ใน ภายในมหีอสงูบรรจพุระเขีย้วแกว้+ทอ้งพระโรงมบีัลลงักส์งิห ์รูปเหมอืนพระเจา้มนิดง+

พระต าหนักตา่งๆ+ชมพระทีน่ั่ง“ชเวนนัดอร”์หรอื“พระต าหนกัทอง”ไดช้ือ่วา่พระต าหนักไมส้กัทองแกะสลกัลวดลายทีง่ดงาม 

            - ชมวดักุโสดอ สถานทีท่ าสงัคายนาคร ัง้ที ่5 มกีารจารกึพระไตรปิฎกลงบนหนิ 729 แผน่ ท ัง้ภาษาบาลแีละ 
              พมา่ ในปี พ.ศ. 2400 มพีระเจา้มนิดงเป็นองคอ์ปุถัมภ ์มพีระธาตชุเวสกิงจ าลองจากพุกามเป็นประธานในมณฑลพธิ ี

17.30 น.- ตอ่รถสองแถวทอ้งถิน่ขึน้เขาน่ังลฟิทข์ึน้ไปดพูระอาทติยต์กดนิทีย่อดเขา Mandalay Hill ซึง่มจีดุชมววิ 
              ทวิทัศนเ์มอืงมัณฑะเลยท์ีส่วยงาม+น าคณะสวดมนตเ์จรญิสมาธภิาวนา+เวยีนเทยีน+พอสมควรจงึลงจากเขา 

ค า่         -บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย Ko Ketchen+พักทีโ่รงแรม Great Wall หรอืเทยีบเทา่ พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 
พระมหามยัมนุี (ทองค าเนือ้นิ่ม) มณัฑะเลย์ 
 
 
 
 
 

 
พระราชวงัมณัฑะเลย์  

 
    พระเจดีย์ชเวสกิอง : พกุาม 
 
 
d 

 
 

 
อเูบียง สะพานไม้สกัยาวที่สดุในโลก 

 
ลอ่งเรือทะเลสาบตองตะมนั : อมระปรุะ 

 
ชเวนนัดอร์ : พระต าหนกัไม้สกัทอง 

 
วดักโุสดอ : สงัคายนาพระไตรปิฎกหินออ่น 

 
เจดย์ีชเวสนัดอร์ : จดุชมววิทุง่ทะเลเจดย์ี 

 
นัง่รถม้าชมทุง่ทะเลเจดีย์  อลงัการงานศิลปะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2351
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2421
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1857
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1859
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


วนัทีส่อง : มณัฑะเลย ์พระมหามยัมุน–ีพุกาม–เจดยีช์เวสกิอง–วดัอนนัดา-วดัสพัพญัญู-เจดยีบ์ูพยา  

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม+จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์(ประมาณ 170 กม./ 4 ชม.) 
เชา้        - เดนิทางโดยรถทัวรป์รับอากาศจากมัณฑะเลย ์สูพุ่กามอาณาจักรแหง่แรกของพม่า ชมทวิทัศนส์องขา้งทาง 

11.00 น. -ถงึพุกาม+บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร+เทีย่วชมเมอืงทีไ่ดรั้บสมญาวา่ “ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องค”์  

บา่ย        -อายุกวา่ 1,000 ปี ของกษัตรยิอ์โนรธามหาราชแหง่อาณาจักรพุกาม ในอดตียิง่ใหญด่ว้ยพระเจดยีนั์บหมืน่องค ์เมือ่  
               เกดิแผน่ดนิไหวหลายครัง้จงึพังทลาย ปัจจุบนัเหลอืเจดยีท์ีค่งสภาพดบีรูณะแลว้ประมาณสีพ่นักวา่องค+์นมัสการ 

                พระเจดยีช์เวสกิอง (1ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่) เป็นสถปูสทีองขนาดใหญ่ภายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ 
               อัญเชญิจากลงักาบนหลงัชา้งเผอืก โดยพระเจา้อโนรธามังชอ่ไดต้ัง้จติอธษิฐานวา่ถา้ชา้งเผอืกคกุเขา่ลงทีใ่ด  

               จะสรา้งเจดยีไ์วท้ีน่ั่น สรา้งในสมัยพระเจา้อโนรธา พ.ศ.1602 แลว้เสร็จสมัยพระเจา้กยันสทิธา 
 

 

 
    

 
 

 
 

+ชมวดัอนนัดา ศลิปะพุกามผสมอนิเดยี สรา้งโดยพระเจา้กยันสทิธา พ.ศ.1634 ไดช้ือ่วา่เป็นสญัลักษณ์เมอืงพุกาม ถอืวา่เป็น
เพชรน า้เอกของพุทธศลิป์สกลุช่างพกุาม มพีระพุทธรูปยนืไมส้กัปิดทอง 4 ทศิ 4 องค ์สงู 9.5 เมตร หมายถงึพระพุทธเจา้ 

 4 พระองคใ์นภัทรกัปนี ้คอื กกสุนัธะ+โกนาคมะ+กัสสปะ+โคตมะ+เยีย่มชม “วดัทโิลมนิโล” หรอืตโิลกมงคล (มงคล 3 โลก) 

สรา้งโดยพระเจา้ทโิลมนิโล พ.ศ.1761+ชมวดัมนูหะ สรา้งโดยพระเจา้มหามนูกษัตรยิม์อญทีถ่กูจับตัวมาเป็นเชลยศกึพรอ้ม
มเหส ีและพลเมอืงชาวมอญอกี 30,000  คน ทีถู่กกวาดตอ้นมา เมือ่ครัง้ทีพ่ระเจา้อโนรธาตเีมอืงสะเทมิได ้ ซึง่ระบายใหรั้บรู ้

ถงึความอดึอัดใจ+ชมโรงงานท าเครือ่งเขนิ ซึน่ าเอาขนหางมา้มาถักและลงรักปิดทองเป็นลวดลาย+เจดยีส์พัพญัญู เจดยีส์งู
ทีส่ดุในพุกาม สรา้งโดยพระเจา้อลองสทิธ ูพ.ศ.1687+“วดักุบยางก”ี สรา้งโดยโอรสของพระเจา้กยันสทิธา พ.ศ.1656 ชม

จติรกรรมฝาผนังทีง่ดงานทีส่ดุในเมอืงพุกาม+วดัวดัชเวกูจ ี(วดัถ ้าทอง)+พเิศษ..! อสิระ (คนละ100 บาท) น่ังรถมา้เทีย่วชม 

“ทุง่ทะเลเจดยี”์ เริม่จากวัดอนันดาไปสิน้สดุ ณ เจดยีบ์ูพยา ชมเจดยีร์ูปทรงระฆังทีแ่ปลกตา ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอริะวด ี 
17.30 น.-ขึน้พระเจดยีช์เวสนัดอร ์ณ จดุชมทวิทศัน ์“ทะเลเจดยี”์ ทีส่วยงาม ยามพระอาทติยต์กดนิเหนอืมวลมหาเจดยี ์

19.30 น.–บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พรอ้มดโูชวห์ุน่กระบอก+จากนัน้เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Arthawka หรอืเทยีบเทา่  

 วนัทีส่าม : พกุาม – มณัฑะเลย-์อมระปุระ สะพานไมส้กัยาวทีส่ดุในโลก-พระมหามยัมุน-ีชอ้ปป้ิงตลาดมณัฑะเลย ์

06.00 น.–บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม+จากนัน้ออกเดนิทางไปมัณฑะเลย ์ โดยรถทัวรป์รับอากาศ ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม. 
เชา้          -ถงึ“อมระปุระ”ทางตอนใตข้องมัณฑะเลย ์เป็นราชธานเีกา่แกแ่หง่หนึง่ของพมา่ถงึ 76 ปี กอ่นยา้ยมาทีม่ัณฑะเลย์

ในปี พ.ศ.2400+ชมสะพานอูเบยีง ซึง่รือ้มาจากกรุงองัวะ ยาว 1,208 เมตร อายกุวา่ 200 ปี สรา้งดว้ยไมส้กัรวม 1,002 ตน้ 

โดยเสนาบดชีือ่เสาอ ูเป็นสะพานไมส้กัยาวทีส่ดุในโลก ทอดยาวขา้มทะเลสาบตองตะมันขัน้กลางระหวา่งสกายกบัอมระปรุะ 
12.00 น.- บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารไทยตุม้ย ากุง้+จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์เชค็อนิเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  

14.00 น. –นมัสการ “พระมหามยัมุน”ี ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าเนือ้นิม่ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่  
                            “พระพุทธรูปทองค าเนือ้นิม่” พระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีราว พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้  

                             หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ แบบทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ปี พ.ศ. 2327  

                             พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนุ ีหรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐาน พระมหามัยมนุี                     
                             ปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สป้ีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดั จงึท าใหท้องค าเปลวที ่  

                             ปิดพระ ละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่ 
                             บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยชา่งออกแบบชาวอติาล ีเป็นวดัทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปที ่

                             เกา่แกท่ีส่ดุในพมา่ บรเิวณระเบยีงขา้งวหิารมโีบราณวตัถเุป็นรูปปัน้ทองสมัฤทธิซ์ ึง่น าไปจากรุงศรอียธุยา    
                             เมือ่ครัง้เสยีกรุงฯ ครัง้ที ่1 เป็นรูปปัน้ชา้งสามเศยีร และรูปสงิหเ์ป็นทองสมัฤทธิ+์อสิระชอ้ปป้ิงทีร่า้นคา้ฯ 

                             จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาด+ชมการตทีองแบบโบราณ+รา้นหยกพมา่+รา้นผา้ไหม 

18.00 น.- บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคารจนีเป็ดทอง+จากนัน้เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Great Wall  หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่าม : พุกาม – มณัฑะเลย ์พธิลีา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุน ี– กรุงเทพฯ 

04.00 น.– น าคณะไปชม “พธิลีา้งพระพกัตร ์(หนา้) พระมหามยัมุน”ี โดยเจา้อาวาสยามรุ่งอรุณทกุวนั มแีหง่เดยีวในโลก  
                 ซึง่ทา่นไมส่ามารถหาชมไดจ้ากทีอ่ืน่ ประเพณีนี้สบืตอ่กนัมาเปรยีบเสมอืนวา่พระพุทธองคยั์งมพีระชนมอ์ยู่ 

07.00 น.- บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม+จากนัน้เดนิทางไปชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ผา้ไหม ไมเ้กาะสลัก ของทีร่ะลกึตา่งๆ  

12.45 น. –ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่FD 245  (ไมม่อีาการบรกิารบนเครือ่ง) 
15.00 น.–ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มเก็บความทรงจ าและความประทับใจ “อิม่บญุอุน่ใจ ไปกบั DHT” 

เง ือ่นไขรายการทวัร ์: อตัราคา่บรกิาร  ทา่นละ 19,900.- บาท  (พักหอ้งละ 2 หรอืตอ้งการ 3 คน)  
วนัสมคัร/รบั Passport  จา่ยมดัจ ากอ่น 7,000 บาท และสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 หลกัฐานในการเดนิทาง  :  หนังสอืเดนิทางอายุการใชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน    

เง ือ่นไขรายการทวัร ์ :  อตัรานีร้วม :-  (อตัราคา่บรกิารขา้งบน) 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย ์  คา่วซีา่พม่า+คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดบั 3 ดาว  รวม 3 คนื     คา่อาหาร+คา่เขา้ชมสถานทีซ่ ึง่ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม กรณีน ้าหนักเกนิตอ้งจา่ยเองตามอตัราทีส่ายการบนิก าหนด (น ้าหนักเกนิไมร่วมคา่ทวัร)์  

 ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีทีเ่สยีชวีติเนือ่งจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภัย 

อายรุะหวา่ง 1-75 ปี  และกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัยอายุ 6 เดอืน ไมถ่งึ 1 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอา

ประกนัภัย ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์สว่นในกรณีผูเ้อาประกนัภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  
อตัรานีไ้มร่วม :-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    

  ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดัและโรงแรม  เก็บทปิรวม ทา่นละ 200-300 บาท 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปลีย่นสายการบนิ ทางบรษัิทฯ จะแจง้ 

    ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

 

 

  


