
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 
4 วัน 3 คืน

เหมาส่วนตัว 15 ท่าน ขึ้นไป



กระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าเดินทาง Economy Class ชั้นประหยัด 
บรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน 

น้้าหนัก กระเป๋า  ไม่เกินท่านละ  20 กิโลกรัม  
Size: Up to 62IN/(158CM), Width+ Depth + Height = Up to 158cm

กระเป๋าเดินทาง Economy Class ชั้นประหยัด 

ถือติดตัวขึ้นเคร่ือง
น้้าหนัก กระเป๋า ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม  

กรณีหากท่าน
น้าของเหลว ขึ้นเครื่องแบตเตอร่ีส้ารอง



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศพม่า
สิ่งของต้องห้าม ไม่อนุญาตให้น าติดตัวขึ้นเครื่องบิน อาทิเช่น สิ่งของมีคม หรือวัสดุต่างๆ ที่ท าจากโลหะ 
มีดพก ที่ตัดเล็บ ตะไบเล็บ สเปรย์กระป๋อง เจล ครีม น้ า หรือของเหลวขนาดเกิน 100 มิลลิกรัมทุกชนิดขึ้น
เครื่อง (กรุณาท าการใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางท่ีจะไว้ใต้ท้องเครื่องบิน)
ที่ชาร์ตแบตส้ารอง ท่ีชาร์จแบตส ารอง กรุณาน าติดตัว เอาขึ้นเครื่อง (ไม่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่อง) 
น้้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กก.
อุณหภูมิ พม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเหมือนประเทศไทย จึงมีฤดูกาลและสภาพอากาศคล้ายกันกับประเทศไทย 
อุณหภูมิประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส สภาพอากาศใกล้เคียงกับภาคกลางของไทย ตอนกลางวันอากาศ
ร้อนโดยเฉพาะท่ีย่างกุ้งและหงสาวดี 
เวลา  ประเทศพม่าช้ากว่าเวลาเมืองไทย ครึ่งชั่วโมง (เพื่อป้องกันความสับสน ในการนัดหมาย เวลาท่องเท่ียว
ในพม่าจะยึดเวลาของพม่าเป็นหลัก เวลาท่ีไกด์นัดหมายคือเวลาพม่าเท่าน้ัน กรุณาอย่าสับสน)
ศุลกากร ประเทศไทยและประเทศพม่าอนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 1 แถว เข้า - ออก ประเทศ
สกุลเงิน  เงินของพม่าเรียกว่า จ๊าด (1,000 บาท ประมาณ 25,000-30,000 จ๊าด ตามค่าเงินที่ปรับขึ้น-ลง
วิธีแลกเงิน  ในตลาดพม่า โดยทั่วไปร้านค้าส่วนใหญ่ยินดีรับเงินไทย การแลกเงินจ๊าดน้ันหากแลกที่ธนาคาร 
ท่านจะได้อัตราแลกเงินของทางการพม่า(ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก) จึงควรแลกผ่าน EXCHANGE ท่ีไทย
กระแสไฟฟ้า 220- 230 โวล์ต เมืองย่างกุ้งก็เหมือนกับเมืองอื่น ๆ ของพม่า คือไฟฟ้ายังไม่ค่อยพอใช้ 
ไฟฟ้าจึงมีใช้วันเว้นวันหรืออาจจะวันเว้นสองวัน ทุกโรงแรมจึงใช้ไฟปั่นเอง แต่โรงแรมท่ีทางบริษัทฯ จัดให้ท่าน
พักเปิดไฟให้ตลอดคืน สบายใจได้ แต่ท่ีพระธาตุอินทร์แขวน บางวันไฟฟ้าอาจจะดับตอนกลางคืน (23.00 น.)
สิ่งที่เตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าแตะ ที่ถอด-ใส่ง่าย (ถอดรองเท้าทุกครั้งก่อน
เข้าไปภายในวัด), แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, หมวกใส่กันแดด, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจ าตัวของท่านเอง, 
ร่มพับ, กล้องถ่ายรูป ส าหรับเก็บภาพสวยๆ,
เครื่องคิดเลข ควรน าติดตัวไปด้วย เพราะสะดวกในการซื้อขาย
สินค้าที่น่าซื้อ สินค้าที่น่าซื้อเป็นจ าพวกสินค้าพื้นเมือง, อัญมณี, แพรพรรณ, งานฝีมือ,
งานแกะสลักไม้, เครื่องเขิน, ตุ๊กตา, เครื่องดนตรี, หยก, ไข่มุก, โสร่ง, ย่าม 

ตัวอย่างปลั๊กไฟในพม่า



โรงแรมที่พัก
FAMOUS HOTEL BAGAN
Nyaung U - Kyauk Padaung
Main Road, Between Airport and 
Bus Stations, นยวงอู, 11221
พุกาม, เมียนมาร์ 

HOTEL HAZEL 
Corner of 53rd x 37th Street, 
MaHarAungMyay Township, 
Mandalay, 11101 
มัณฑะเลย์, เมียนมาร์ 

กรุงเทพ เช้า กลางวัน ค่้า

1.
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ I เดินทางสู่พุกาม โดยรถ
I โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม I โรงแรม 
PG 709 BKK-MDL   11.55-13.20

✈ O
FAMOUS 

HOTEL BAGAN
หรือ เทียบเท่า

2.

พุกาม ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์ I
วัดเจดีย์ชเวสิกอ –วดัอนันดา Iวัดมนุหา I วัดกุบยางกี I
วัดติโลมินโล I วัดสัญพัญญู I วิหารธรรมยันจี I
น่ังรถกลับสู่มัณฑะเลย์

O O O
HOTEL HAZEL
หรือ เทียบเท่า

3.
มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน I หมู่บ้านมิงกุน I เจดีย์มิงกุ-
ล่องแม่น้้าอิระวดี Iระฆงัมิงกุน I พระราชวงัมัณฑะเลย์ I
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             

O O O
HOTEL HAZEL
หรือ เทียบเท่า

4.
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี I
อมรปุระ I สะพานไม้อูเบ็ง I มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
PG 710  MDL-BKK   14.30-16.55

O ✈

เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ RANDOM ไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ัง

ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน 



รายละเอียดโปรแกรม วัน แรก ของการเดินทาง 

วัน แรก ของการเดินทาง กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ I เดินทางสู่พุกาม โดยรถบัส
I โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม I โรงแรม 

น "คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ "
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบิน มัณฑะเลย์ สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ 

ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าท่ี LET’S GO HOLIDAY คอยให้การต้อนรับ 
น ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ 

เที่ยวบนิที่ 

น เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
น าท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์
โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
(เวลาท้องถิ่นท่ีเมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริงพร้อมลิ้มรสอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ีโรงแรม FAMOUS HOTEL BAGAN



วัน ท่ี สอง ของการเดินทาง พุกาม ทะเลเจดีย์ - เจดียช์เวซานดอว์ I วัดเจดีย์ชเวสิกอ –วดัอนันดา I
วัดมนุหา I วัดกุบยางกี I วัดติโลมินโล I-วัดสัญพัญญู I วิหารธรรมยันจี I นั่งรถกลับสูม่ัณฑะเลย์

รายละเอียดโปรแกรม วัน ที่ สอง ของการเดินทาง 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร โรงแรม   

น าท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามท่ียังคงวิถีที่ชีวิตท่ีเรียบง่าย 
ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์

น้าท่านชม พระเจดีย์ชเวสกิอง SHWEZIGON PAGODA ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มี
ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

พระเจดีย์ชเวสิกอง



จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา MANUHATEMPLE ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเม่ือ
ปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไป
ขายมาสร้างวัดน้ีโครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์น่ัง
เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์น้ีเป็นอย่างดี

วัดมนุหา

ชมวดัอนันดา Ananda Temple
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสี
ขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซึ่ง
วิหารแห่งน้ีนับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดใน
พุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่น
ออกไปท้ัง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งน้ีเป็นต้นแบบ
ของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่ง
ท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็น
ช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มี
แสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ วัดอนันดา

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกาม
ก็คือ เคร่ืองเขิน LACQUER WARE
ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า 
เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ 
หีบใส่ของต่างๆ สิ่งท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท า
จากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบ 
ให้ยุบแล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม  



น้าท่านเท่ียวชม วัดกุบยางกี GUBYAUKKYI TEMPEL สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ
สิ่งท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 

จากนั้นเข้าชม วัดติโลมนิโล HTILOMINLO TEMPLE สร้างขึ้นเม่ือปี 1211 โดยพระบัญชาของพระ
เจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หน่ึง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราช
ทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันท้ัง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ท้ัง 4 ทิศ ท้ังสอง
ชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมิ นโล เมื่อปี 
พ.ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมือง

พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี DHAMMAYANGYI สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู 
องค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดท่ีใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท า
ปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานท่ีโหดร้ายได้เล่าต่อกันมา 

ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ีโรงแรม HOTEL HAZEL 



วัน ที่ สาม ของการเดินทาง มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน I หมู่บ้านมิงกุน I เจดีย์มิงกุ-ล่องแม่น้้าอิระวดี I
ระฆงัมิงกุน I พระราชวงัมัณฑะเลย์ I พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

รายละเอียดโปรแกรม วัน ที่ สาม ของการเดินทาง 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร โรงแรม   

น. น้าท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่น้้าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้
เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ าไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลาง
ล าน้ าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่าน้ันทว่ามีอนุสรณ์สถานท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่าง
ทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เน่ืองจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความ
แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้าง
บ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นท่ีดอนครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าเพื่อความ
สะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจ าวัน 

น้าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะ
ไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานท่ีมัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่
ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดีย์
มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่า
มหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลาน้ันถือเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดใน
สุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบ
งกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่ เนืองๆโดย
พม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พม่าเสีย
เมืองในท่ีสุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง7ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรง
พ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่า
ใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐท่ีมีความม่ันคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูง
ท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี



ระฆังมงิกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่
มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร 
น้ าหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิต
นายช่างทันทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหน่ึงแห่งพระราชวังเครมลินในกรุ
งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ท่ียังคง
ส่งเสียงก้องกังวานท้ังน้ีเคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้
ระฆังได้ถึง100คน

ระฆังมิงกุน

เจดีย์ชินพวิมิน เมียะเต็งดาน ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามากแห่ง
หน่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความ
รักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ง
ลุ่มอิรวดี”เจดีย์องค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระ
สุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ 
หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์

เมียะเต็งดาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น้าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ MANDALAY PALACE พระราชวังท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สัก
ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 
มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ท้ิงระเบิดจ านวนมากมายถล่พระราชวังมัณฑะ
เลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็น
พระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวังท่ียังเป็น
ของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่า
ขึ้นมา

พระราชวงัมัณฑะเลย์ 

น้าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง GOLDEN PALACE MONASTRY วังท่ีสร้างด้วยไม้สัก
ท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ท้ังหลังคา 
บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระ
เจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ีพระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็น
ต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากท่ีพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยก
วังน้ีถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง 

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 



วดักโุสดอ KUTHODAWPAGODA ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 
5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า

“หนังสือที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก”

วัดกโุสดอ 

ค่้า  บริการอาหารค้่าเมนูพิเศษ
พักที่โรงแรม HOTEL HAZEL 

04.00 น. ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี 



วัน ท่ี สี่ ของการเดินทาง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณ ีI
อมรปุระ I สะพานไม้อูเบ็ง I มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

รายละเอียดโปรแกรม วัน ที่ ส่ี ของการเดินทาง 

04.00 น.น้าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม”ท่ีพระเจ้า
กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะ
ไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ .ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     
จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองได้น ้าหนักถึง 
700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า 
โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุก
ท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากน้ันกลับ
โรงแรม

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร โรงแรม   

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่ง
เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะย้ายมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากน้ันน าท่าน
ผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้าอิระวดี
เจดีย์จ านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแมน่ ้า



10.30 น. น้าชม "วัดมหากันดายงค์“MAHAGANDARYONMONASTRY ซึ่งเป็นวัดใหญ่ท่ีสุดของพม่า
ท่ีเมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพื่อรับอาหาร วิทยาลัย
สงฆ์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากท่ีสุด ด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆ์
ในวัดมหากันดายงค์ท าให้มีชาวพม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันท่ีน่ี 

วัดมหากันดายงค์

น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
เที่ยวบินที่ PG 710  MDLBKK  14.30 -16.55  27OCT  
** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **

น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สะพานไม้อูเบ็ง

น้าท่าน ชม สะพานไม้อูเบ็ง U-Ben สะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชือ่ว่าเสาอู 
เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมี
เจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนนัดาแห่งพุกาม



ค้าทักทาย (ภาษาพม่า : ภาษาไทย) 
มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)
เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก
ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ (Excuse me) 
หม่อง (Maung) : ใช้เรียกเด็กผู้ชายและคนหนุ่มโสด
อู (U) : กระเด๊าะ : ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้
อาวโสชาย
ม่ะ (Ma) : ใช้เรียกเด็กผู้หญิงและสาวโสด
ดอว์ (Daw) : ใช้เรียกสตรีท่ีมีการศึกษา
อะโก / อะมะ : พี่ชาย / พี่สาว
อะเผ่ / อะเหม่ : พ่อ / แม่
อะโพ / อะพวา : คุณปู่คุณตา / คุณย่าคุณยาย
เย่าจา / เหมมะ : ผู้ชาย / ผู้หญิง
ยีซา : แฟน คนรัก
หลีน / มะย้า : สามี / ภรรยา
หยิ่นมอง : คนขับรถ
ซายา / ซายามะ : ครูชาย/ครูหญิง
ซิดดั้ด/เย : ทหาร/ต ารวจ
ไหน่หงั่นชาตา : ชาวต่างประเทศ
โบล่ : ฝรั่ง โยเดีย : คนไทย
เหม่ียนหม่า : ชาวพม่า
ล่ะเด่,ช้อเด่ : สวยมาก, น่ารักมาก
ค้านเด่ : หล่อมาก
ตาตา : ลาก่อน

หมวดอาหาร
ไบซ้าเดะ : หิว
ทะมิ้นซ้าเดะ : หิวข้าว
อะยาต่าชิเดะ : อร่อยมาก
วาบิ : อิ่ม
เหย่เกโดะ : น้ าแข็งก้อน
เหย่ต้ะ : น้ าเปล่า
เหย่นวย : น้ าร้อน
เหย่เอะ : น้ าเย็น
หงะปยาเหย่ : น้ าปลา

กะจา : น้ าตาล
ทะม้ิน : ข้าวสวย
ซามปะยื่ว : ข้าวต้ม
เก้างึน : ข้าวเหนียว
เต็ดเต่ดลก : มังสวิรัติ
อะย่วย : ผัก
บ่าล่อวเหล่ : เท่าไหร่
ทั่วไป
ดีเนะ : วันน้ี
มาเนะก้ะ : เม่ือวานน้ี
มาเนะเผี่ยน : พรุ่งน้ี
ซ้อซ้อ : เช้าๆ
มาเนะ : ตอนเช้า
นิเหล่ : ตอนกลางวัน
เงียะเหน่ : ตอนเย็น
เงียะ : กลางคืน
ตัว : ไป
เชตัว : ไปตลาด 
ฉิฉ่ิน : เดิน
ปี : วิ่ง
ขะยี : เดินทาง
ตินบอตัว : ตรงไป
การนับเลข
ติท = 1 หนิท = 2
โตง = 3 เล = 4
งา = 5 ชัก = 6
คูนิ = 7 ชิท = 8
โก = 9 ติทเซ = 10
ติทยาร์ = 100 ติทท็อง = 1000



อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก 2- 12 ปี
(เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

เหมาส่วนตัว 15 ท่าน  3 ดาว 16,900 14,900 3,900 -

เหมาส่วนตัว 15 ท่าน  4 ดาว 19,900 17,900 5,900 -

เหมาส่วนตัว 15 ท่าน  5 ดาว 22,900 20,900 9,900 -

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน้าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่้า 6 หน้า

หมายเหตุ : ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

***ส้าหรับทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 500 บาท
ส้าหรับหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย ไม่ได้มีการบังคับเห็นแต่ความสมควร และเหมาะสม แล้วแต่ความประทับใจ

** แจกน้้าดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 
4 วัน 3 คืน

เหมาส่วนตัว 15 ท่าน ขึ้นไป



เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด 
ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน

3. การช าระค่าบริการ
3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท 
3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า
แจ้งยกเลิก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น
การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. รวมน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ าหนัก 20 กิโลกรัม
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง เกิน 20 กก
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ าหนักตาม

สายการบินก าหนด
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ 500 บาท
8. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เป็นต้น

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว



7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และท
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
**ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและ
ไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 

ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**



Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240

Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249

e-mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/

