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ออกในนามกลาง “Club Myanmar” 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

มณัฑะเลย ์ราชธานีแห่งสดุทา้ยของพม่า 

พระมหามยัมุนี พระพุทธรปูท่ีมีชีวิตเทศนาเองได ้

ชเวนนัดอว์ ผลงานระบือนาม งดงามงานไมส้ลกับนัลอืโลก 

วดักุโสดอ พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสดุในโลก 

มิงกุน เจดียส์ดุอลงัการ 

 อูเบ็ง สะพานไมส้กัยาวท่ีสดุในโลก 

เจดียพ์ญาเธียรดาน สมญานาม ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี 

สดุพเิศษ...แจกฟรีผา้ถุงลายมณัฑะเลย ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

       วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์สะกาย-วดัซุนอูปนยาซนิ-วดัมหากนัดายงค-์อมรปุระ-สะพานไมอู้เบ็ง 

ทะเลสาบตองตามนั-โชวก์ารแสดงพืน้เมอืงมณัฑะเลย ์
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยสายบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 244 

(10.50-12.15) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองมณัฑะเลย ์หลังผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่
ประเทศพมา่ ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงสะกาย สรา้งโดยชาวไทใหญ่เคยเป็นเมืองหลวงของพม่า

ในช่วงสัน้ๆ เป็นเมอืงทีโ่ดดเด่นดา้นพุทธศาสนา น าท่านสูส่ะกายฮลิ เพือ่ชมววิทวิทัศน์อีก

มมุนงึของเมอืงมัณฑะเลย ์สามารถมองเห็นแมน่ ้าอริวดรีวมถงึวัดและเจดยีต์า่งๆ ไดจ้ากจุดนี้

จากนัน้น าท่านชมวดัซุนอูปนยาซนิ เป็นวัดทีม่วีวิสวยงามทีส่ดุเพราะอยู่บนจุดสงูสดุของเขา

สะกาย สกัการะพระพทุธรปูประจ าวัด จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอมรปุระ หนึ่งในราชธานี

เก่าของพม่า น าท่านร่วมท าบุญถวายปัจจัย ณ  วดัมหากนัดายงค  ์(Maha Gandayon 

Monastery) ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงอมรปุระ ในชว่งเวลาเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูป

เดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรับถวายภัตตาหารเพล น าท่านชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-

Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้ม ้

สักถึง 1,208 ตน้ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon) 

พรอ้มเก็บภาพประทับใจของพระอาทติยล์ับขอบฟ้า จากนัน้เดนิทางสูต่ัวเมอืงมณัฑะเลย ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงมณัฑะเลย ์

   พกัที ่Yadanapon Dynasty Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที ่2 

มณัฑะเลย-์เขามณัฑะเลย-์พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว-์วดักโุสดอ-วดักุสนิารา-วดัจอกทอคย ี
ลอ่งเรอืมงิกุน-เจดยีม์งิกนุ-ระฆงัยกัษ-์เจดยีพ์ญาเธยีรดาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่ขามณัฑะเลย ์ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 
240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั ้งเมือง จากนั้นน าท่านชมพระต าหนกัไมส้กัชเว

นานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระต าหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลังงดงามตามแบบ
ศลิปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลังคา บานประตแูละ
หนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพทุธประวัต ิและทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระ

เจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระ มาอยู่ที่เมือง
มัณฑะเลยเ์พือ่เป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระ

เจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอื จากนั้น
น าชมวดักุโสดอ  (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการ สังคายนา
พระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์จากนัน้ชม 
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วดักุสนิารา เป็นวัดทีม่อีายหุลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพทุธไสยาสน์ ปางปรนิิพพาน มคีวาม

สวยงามมาก จากนั้นน าท่านชมวดัจอกทอคย ีอกีหนึ่งวัดส าคัญของเมอืงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณเชงิ
เขามัณฑะเลย ์ภายในวัดประดษิฐานพระพุทธรปูหนิออ่นองคใ์หญ่ทีส่รา้งในสมัยพระเจา้มนิดง 
แลว้เสร็จใน พ.ศ. 2408 องคพ์ระแกะสลักจากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวออกมาเป็นพระพทุธรูป

ทีม่พีทุธลักษณะอันงดงาม และเคยเป็นพระพทุธรปูหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่ กอ่นจะ
ถกูชงิต าแหน่งโดยพระพทุธรปูหนิออ่นสรา้งใหมใ่นเมอืงยา่งกุง้เมือ่ไมก่ีปี่มานี้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืมณัฑะเลย  ์เพื่อน าท่านล่องเรอืไปยังมงิกุน หมู่บา้นเล็กๆที่ตั ้ง

บรเิวณลุม่แมน่ ้าอริวด ีทางตะวันตกเฉียงเหนือคนละฝ่ังกับแมน่ ้ามัณฑเลย ์น าทา่นชมเจดยีม์งิ

กุน ซึง่สมัยพระเจา้ปดงุรับสัง่ใหส้รา้งขึน้ตอ้งการใหใ้หญ่ทีส่ดุ สงูทีส่ดุในสามโลก แตย่ังสรา้ง
ไม่ทันเสร็จพระเจา้ปดุงก็ส ิน้พระชนมก์่อนก็เลยสรา้งเสร็จเพยีงแค่ฐานเจดียซ์ ึง่มคีวามสงูถงึ 
50 เมตร ถา้สรา้งเสร็จจะสูงถงึ 150 เมตร น าชมระฆงัยกัษ ์เป็นระฆังขนาดใหญ่ที่มีสภาพ

สมบรูณ์ทีส่ดุในโลก มนี ้าหนักถงึ 90 ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร จากนัน้ชมเจดยีส์ี

ขาวบรสิทุธิ ์ทีส่รา้งบนฐาน 7 ชัน้รูปเกลยีวคลืน่งดงามเจดยีพ์ญาเธยีรดาน เจดยีท์ีม่คีวาม
งดงามนี้เปรยีบเสมอืนเจดยีจ์ุฬามณี ที่ตัง้อยู่เหนือเขา พระสเุมร ุเจดยีน์ี้ถูกสรา้งใหเ้ป็นสักขี

พยานรักของราชนิกลูกรงุอังวะ โดยพระเจา้บากะยดีอว ์เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักทีม่ี
ตอ่พระมเหสชีนิพวิเม ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอริวด ีจากนั้นน าท่านล่องเรอื
ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าในลุม่น ้าอริวด ี

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Yadanapon Dynasty Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่3 

มณัฑะเลย-์พธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ-ีพระราชวงัมณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ 

03.45 น. พรอ้มกัน ณ ล็อบบีโ้รงแรม เพือ่น าทา่นไปนมัสการพระมหามยัมุน ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุ 
1 ใน 5 แห่งของพม่าตามต านานเล่าว่า พระเจา้จันทสรุยิะ กษัตรยิข์องชาวยะไข่แห่งเมือง

ธัญญวด ี(ปัจจุบันอยูใ่นรัฐยะไข่ ทางดา้นตะวันตกของพมา่ตดิกับบังคลาเทศ) โปรดฯใหส้รา้ง
พระมหามัยมุนี ซ ึง่แปลว่า “มหาปราชญ์” ขึน้ในปี พ.ศ.689 หรอืเกอืบสองพันปีมาแลว้ เหตุ
เพราะพระพุทธเจา้เสด็จมาเขา้พระสบุนิประทานพรแก่พระเจา้จันทสรุยิะ ใหส้รา้งพระพทุธรูป

องคน์ี้ข ึน้เพือ่เชดิชพูทุธศาสนาใหรุ้ง่เรอืงแตเ่นื่องจากว่ามขีนาดใหญ่จงึตอ้งหล่อแยกเป็นชิน้
แลว้จงึน ามาประสานกันไดส้นิทจนไมเ่ห็นรอยตอ่เป็นทีน่่าอัศจรรย์ เชือ่กันว่าเป็นดว้ยพรของ

พระศาสดาประทานไว ้ความงดงามและความศักดิส์ทิธิข์องพระมหามนุีเลือ่งลอืไปไกล จงึเป็น
ที่หมายปองของกษัตรยิ์พม่านับตัง้แต่สมัยพระเจา้อโนรธาแห่งอาณาจักรพุกาม  บุเรงนอง
มหาราชแห่งหงสาวด ีและอลองพญามหาราชแหง่รัตนปุระอังวะลว้นเพยีรพยายามยกทัพไป

ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเพื่อเป็นศิรมิงคลแห่งดินแดนพม่าทุกยุคทุกสมัย 
จนกระทั่งสมัยพระเจา้ปดุง ก็สามารถน ามาไวท้ี่กรุงมัณฑะเลย์ วัดมหามัยมุนีมีธรรมเนียม
ปฏบิัตเิชน่เดยีวกับปูชนียสถานทกุแห่งในพม่าคอืไมอ่นุญาตใหส้ภุาพสตรเีขา้ใกลอ้งคพ์ระได ้

เท่าสุภาพบุรุษ ซึง่สามารถขึน้ไปปิดทองที่องค์พระไดเ้ลย โดยก าหนดเขตใหส้ตรกีราบ
สักการะไดใ้กลส้ดุราว 10 เมตร แต่สามารถซือ้แผ่นทองฝากผูช้ายไปปิดทองแทนได ้ดว้ย
เหตุแห่งความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรปูทีม่ชีวีติ จงึเป็นที่มาของธรรมเนียมที่ลา้งพระพักตร์

พระมหามัยมุนีทุกวันราวตสีีค่รึง่ ดังนั้นการไดร้่วมพธิลีา้งพระพักตรถ์อืเป็นสริมิงคล หลังจาก
นัน้เดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 



 

4 
 

น าทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่สรา้งดว้ยไมส้กัสวยงามแหง่หนึง่ของ

เอเชยี ในสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง เครือ่งบนิฝ่ายพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิง้ระเบดิ
มากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าเป็นแหล่งซอ่งสมุกองก าลังของ
กองทัพญีปุ่่ น พระราชวังจงึถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืแตป้่อมปราการและคู

น ้ารอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดัง้เดมิ ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่ รัฐบาลพม่าไดจ้ าลอง
พระราชวังเกา่ขึน้มา 

12.45 น. ออกเดนิทางจากเมอืงมัณฑะเลย ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี  

เทีย่วบนิที ่FD254 (12.45-15.00) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

22-24 ต.ค.58 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

30 ต.ค.-01 พ.ย.58 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

07-09 พ.ย.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

14-16 พ.ย.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

28-30 พ.ย.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

05-07 ธ.ค.58 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

10-12 ธ.ค.58 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

11-13 ธ.ค.58 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

19-20 ธ.ค.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

26-28 ธ.ค.58 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

31 ธ.ค.-02 ม.ค.59 17,900.- 17,900.- 4,000.- 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 200 บาท/ทา่น 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 
หมายเหตุ  

1.กรณีที่จองทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดนิทาง และช าระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15วนักอ่นเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 

15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี  
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6.ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

 7.บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่ที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆ 

 8.ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามัน หรือ
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 9.เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉินตา่งๆ ขึน้อยู่ ณ หนา้งาน
นัน้ๆ 

 11.ภาพที่ใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณา

เท่านัน้ 
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RESERVATON FORM 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 
 

 

 
 
 

 
 
 


