
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15378 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพมา่ 

อิม่บญุ....นมสัการมหาบชูาสถาน... เจดยีศ์กัด ิส์ทิธ ิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์



 

พมา่ หรอืเมยีนมาร ์

 ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบธรรมชาตแิละชืน่ชมศลิปะและวัฒนธรรมที่
งดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสัมผัสนานมาแลว้ทีเ่มอืงย่างกุง้ตดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลา ทีบ่ดิเบอืน เลอืนราง เมอืง
โบราณแหง่นีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพสําเนยีง เสยีงเซง็แซ ่ไมม่อีาคารสงูระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ ๆ 
ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มแีต่รถประจําทาง ทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่่นคุณปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวนจะพังมพัิงแหล ่
แต่ในชว่งไม่กีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่20 ย่างกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหนา้ไป ตกึรามอันเกา่แก่ทรุดโทรมถูกทุบทิง้เพือ่
สรา้งโรงแรม กับอาคาร สํานักงานทีสู่งระฟ้าขึน้มาแทนที ่แต่น่ันไม่ไดทํ้าใหเ้สน่ห ์ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของ
นักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีท่ันสมยั ชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึว่าจะมตีกึสงูขึน้แซมอยู ่กับหมูโ่บราณสถาน 
แตว่ถิชีวีติของผูค้นกลับเปลีย่นแปลงไปนอ้ยกวา่   

มณัฑะเลย ์ 

 ราชธานีสุดทา้ยของพม่าหลังจากที่พระเจา้มนิดงมาก่อสรา้งพระราชวังมัณฑะเลย ์แค่ 28 ปี อังกฤษก็ตีเมอืง
มณัฑะเลยแ์ตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจา้ธบีอซึง่โอรสของพระเจา้มนิดง จงึเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพมา่และถูกสง่ไป
อนิเดยีและเชือ่กนัวา่ถกูประหารทีน่ั่นโดยไมไ่ดก้ลับพมา่อกีเลย สมบตัทิกุช ิน้ถกูองักฤษขนเอาไปไมเ่วน้แมแ้ต่ราชบัลลังก์
นกยงู สญัลักษณ์แหง่ราชวงศแ์ละพระทีน่ั่งสงิหนาทในทอ้งพระโรงใหญท่ีเ่ป็นทองคําประดับดว้ยเพชร พลอย ทับทมิ อัญ
มณี อนัมหาศาลก็ถกูขนไปไวท้ีป่ระเทศองักฤษ 

 

พุกาม 

 เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศพมา่ในระหว่าง ค.ศ. 1587-1829 โดยมพีระเจา้อโนรธามหาราชเป็นปฐมกษัตรยิ ์
และไดเ้ริม่สรา้งเจดยีเ์ป็นพทุธบชูา ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ก็มทีัง้ขา้ราชบรพิาลและประชาชนทั่วไปไดท้ยอยร่วมสรา้ง จนได ้
หลายพันองคด์ังปัจจบุนั กลายป็นทะเลเจดยีท์ีม่คีวามงดงามและสําคัญในพทุธศาสนา 

 
ก าหนดการเดนิทาง.... 
 

เดอืน วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่/ทา่น พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

ก.ย. 
20-23 12,998 3,000 

27-30 12,998 3,000 

ต.ค. 
4-7 14,998 4,000 

25-28 14,998 4,000 

พ.ย. 
1-4 14,998 4,000 

29 พ.ย.-2 ธ.ค. 14,998 4,000 

ธ.ค. 
13-15 14,998 4,000 

20-22 15,998 4,000 

ม.ค. 
17-20 14,998 4,000 

24-27 14,998 4,000 

ก.พ. 
14-17 14,998 4,000 

21-24 14,998 4,000 

ม.ีค. 
13-16 14,998 4,000 

20-23 14,998 4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก       เชยีงใหม-่มณัฑะเลย ์                                                                       (-/-/D) 

 

14.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบนิ 
Bangkok Airways พบเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

16.15  น. เหนิฟ้าสู่ มณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์PG725 (อาหารว่างพรอ้ม
เสริฟ์บนเครือ่ง) 

17.15 น. ถงึสนามบนิ มณัฑะเลย ์(เวลาที่ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผ่านพธิีการทาง
ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดนิทาง จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่
MANDALAY HILL ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สงู 240 เมตรซึง่เป็นจุดชม
ววิทวิทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้
เมอืง เชญิท่านบันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึจากนัน้นําท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ครัง้
หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 
พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสสบ์ุก๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนกูุง้แมน่ า้เผา 

จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่กในมัณฑะเลย ์ Ayarwadee River view /Victoria Palace Hotel หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่2       มณัฑะเลย ์ - พกุาม                                                                                      (B/L/D) 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอมรปุระ(AMRAPURA) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้อง
เมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีเพยีง76ปีแห่งหนึง่ของพม่ากอ่นทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี
พ.ศ.2400 แลว้นําท่านไปทําบญุที ่วดัมหากนัดายงซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระปรยิัตธิรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
พมา่มสีามเณรและพระจําพรรษาอยูม่ากถงึพันกวา่รปู นําท่านชม สะพานไมอู้เบ็ง(UBEN) สะพานไมท้ี่
ยาวทีส่ดุในโลก โดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอเูสาของสะพานใชไ้มส้ัก1,208ตน้ซึง่มอีายกุว่า 200 
ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  ทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 -5 

ช ัว่โมง)  
 

17.00 น. เดนิทางถงึเมอืงพุกาม นําท่านชม วดัมนุหา (MANUHA TEMPLE) ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้มนุหา 
กษัตรยิข์องชาวมอญ เมือ่พระองคต์กเป็นเชลยของพระเจา้อโนรธา เมือ่ครัง้ทีเ่ขา้ตเีมอืงสธุรรมวด ีหรอื
เมอืงสะเทมิ แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาทีพ่กุาม พระเจา้มนุหาและพระอคัรมเหสถีกูคมุขงัไวท้ี ่มยนิกาบา ทาง
ใตข้องพกุามและ ณ ทีนั่น้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมพีระราชานุญาตใิหพ้ระเจา้มนุหา สรา้ง
วัดมนุหาขึน้เพือ่ทรงใชเ้ป็นทีบํ่าเพ็ญพระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอดึอัดคับแคน้ใจใน
พระราชหฤทัยของพระองค ์ในระหว่างทีท่รงถูกคุมขังดว้ยการใหส้รา้งพระพุทธรูปปางมารวชิัย ขนาด
ใหญ่โตมากจนคับวหิาร ขนาบขา้งดว้ยพุทธสาวก และถูกเรยีกขานว่า "พระอดึอัด" มาจนถงึทุกวันนี้ชม 
วดักุบยางก ี(GUBYAUKKYI TEMPEL) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะสิง่ทีโ่ดดเด่นคอื
ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพกุามทีย่งัคงเหลอือยู ่จากนัน้นําทา่นน่ังรถมา้ไปชมพระอาทติยย์าม
อสัดงที ่เจดยีช์เวซานดอว ์(SHWESANDAW PAGODA) ทีต่ัง้อยูก่ลางทะเลเจดยี ์เจดยีแ์ห่งนี้เป็น
ทีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติย์
ขึน้ยามเชา้ตรู ่ซ ึง่จะเห็นววิของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุลกูหลูกูตา เจดยีแ์ห่งนี้จะแบง่เป็น 4 ชัน้ สามารถ
เลือกถ่ายรูปไดต้ัง้แต่ชัน้แรก จนถงึชัน้บนสุดของตัวเจดีย ์ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดียไ์ดอ้ย่าง
ชดัเจนในมมุ 360 องศา(ปัจจุบันเจดยีน์ี้หา้มขึน้ไปชมววิแลว้เนื่องจากเกรงจะเกดิอันตราย รัฐบาลจงึได ้
จัดเนนิภเูขาสงูระดับหนึง่ทีจ่ะสามารถเห็นววิทะเลเจดยีพ์ระอาทติยข์ึน้พระอาทติยต์กทีส่วยงามไมแ่พก้นั) 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Nandar Restaurant พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 
 หลังจากนัน้นําทา่นพักทีโ่รงแรม Su Tien San หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
04.30 น.  อรุณสวัสดิย์ามเชา้ นําท่านไปชมการปล่อยบอลลูนขึน้ฟ้าจํานวนเกอืบรอ้ยลูกลอยเต็มทอ้งฟ้า (หากมี

ความประสงคจ์ะขึน้บอลลูนตอ้งจองลว่งหนา้เทา่น ัน้ มคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 320-350 usd เปิด
ใหบ้รกิารเฉพาะชว่งไฮซซี ัน่เดอืน ต.ค. - ตน้เดอืน เม.ย. เทา่น ัน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นไปชมตลาดเชา้เมอืงพกุาม ชมวถิชีวีติของชาวพกุาม จากนัน้นําทา่นชม เจดยีช์เวสกิอง 
(SHWEZIGONPAGODA ) 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธข์องชาวพมา่ ซึง่เป็นสถปูของพมา่โดย
แทม้ลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญท่ีเ่ชือ่วา่ภายในพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้  สรา้งขึน้หลังพระ
เจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์ มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญใ่ชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของ
พระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม ตอ่จากนัน้นําทา่นชม วดัอนนัดา(ANANDA TEMPLE)ซึง่วหิาร
แหง่นีนั้บไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพกุามมรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุสมมีขุยืน่ออกไปทัง้4ดา้น
ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุามและสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นี้
ก็คอืชา่งไดทํ้าการสอ่งแสงสวา่งเขา้ไปในวหิารเฉพาะใหต้รงองคพ์ระประธานทําใหม้องดโูดดเดน่
สวยงามมากชม วหิารธรรมยนัจ(ีDHAMMAYANGYT) ทีต่ัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงา่นดังตํานานที่
โหดรา้ยตอ้งตามไปฟัง.สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์เ็ชือ่วา่เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงพกุาม 
สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพ
หนา้  นําทา่นชม  วหิารตโิลมนิโล”  (Htilominlo Temple) สรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้ตโิลมนิโล 
เมือ่ปี พ.ศ.1761 ณ จดุทีใ่ชฉั้ตรเสีย่งทาย เพือ่เป็นอนุสรณ์สถาน โดยรปูแบบสถาปัตยกรรมใหส้รา้งตาม
มหาโพธเิจดยีท์ีพ่ทุธคยา ประเทศอนิเดยี “วหิารตโิลมนิโล” เป็นวดัทีส่รา้งแบบกอ่อฐิถอืปนู บนฐานกวา้ง
ดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบนัไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้มรีปูแบบ
เหมอืนกบัวหิารสลุามณี (Sulamani Temple)วหิารแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งใน
แบบสถาปัตยกรรมพกุาม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามทัง้ภายนอกและภายใน 
โดยเฉพาะเจดยีเ์ล็กๆทีอ่ยูร่อบวดั และลายปนูปัน้บรเิวณฐาน รวมถงึกําแพงดา้นนอก ทางเดนิรอบวดั
กวา้งขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

วนัที ่3     พกุาม-มณัฑะเลย ์                                                                                       (B/L/D) 



 

บา่ย หลังอาหารกลางวันนําท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4-5 ช ัว่โมง) 

19.00 น. เดนิทางถงึมณัฑะเลย ์ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai Thani Restaurant 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กในมณัฑะเลย ์ Ayarwadee River view /Victoria Palace 

 

 

 Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4       มณัฑะเลย–์ เชยีงใหม ่                                                                                            (B/L/-) 

 
เชา้ตรู ่ นําท่านไปนมัสการพระมหามยัมุน  ีอันเป็นสิง่ศักดิ์สทิธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถือเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้
นิม่” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7นิ้วหุม้ดว้ย
ทองคําเปลวหนา 2 นิว้ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยัหนา้ตักกวา้ง9ฟตุในปีพ.ศ.2327พระเจา้ปดุง
ไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี 
พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สีปอก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคําจึงทําให ้
ทองคําเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ํ้าหนักถงึ700บาทต่อมาในปีพ.ศ.2426ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไร
เงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัด
ที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมี
โบราณวัตถทุีนํ่าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ร่วมพธิกีารอันสําคัญลา้งพระพักตร์
ถอืเป็นการสักการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลังจากนัน้ เชญิทุกท่านร่วมทําบญุบรูณ วดักุสนิารา ซึง่มี
อายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรนิพิพาน สวยงามมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั    

      จาก นั้น นําท่ าน เดินทางไปชม  พระราชว ังม ัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท า้ยก่อนพม่า เสีย
เมือง  พระราชวังมัณฑะเลย์ ถูกก่อสรา้งขึ้นมาโดยพระเจา้มินดง ระหว่างปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 
1859 หลังการยา้ยเมืองหลวงจากอมระปุระมายังมัณฑะเลย์ เพื่อหนีทหารของจักรวรรดิ
องักฤษ ระหวา่งสงครามพมา่-องักฤษ ตามความเชือ่ เป็นทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ "พระราชวังทองคํา” 

    เป็นพระราชวังทีส่รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลัง ไดช้ือ่ว่ามคีวามงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในทวปีเอเชยี มคีูน้ํา  
รอบพระราชวังและประตูทีย่ ิง่ใหญ่ และเป็นพระราชวังทีสุ่ดทา้ยของพระเจา้ธบีอ กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย
แห่งราชวงศ์คองบองและในประวัตศิาสตร์พม่า เมือ่อังกฤษเขา้ยดึครองพม่าในสงครามโลกครัง้ที่

https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1857
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1859
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1859
https://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
https://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
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://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%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

สอง ทางอังกฤษคดิว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซอ่งสมุของทหารญีปุ่่ น จงึไดทํ้าลายพระราชวังเสยีดว้ย
การทิง้ระเบดิจากเครือ่งบนิในวันที่ 20 มนีาคม ค.ศ. 1945 พระราชวังตกอยูใ่นความเสยีหายมาโดย
ตลอด จนปัจจุบันไดรั้บการบูรณะโดยรัฐบาลพม่า โดยการลอกแบบโครงสรา้งเดมิ และเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วสําคัญแหง่หนึง่ของมณัฑะเลย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม วหิารชเวนนัดอร ์(Golden Palace Monastry) วหิารนี้สรา้งดว้ยไมส้ักทองหลังงดงาม
ตามแบบฉบบัศลิปะพมา่ งดงามตระการตาดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ยทัง้หลังคาบานประตแูละ
หนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกบัพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงใน
ปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานจีากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นพระตําหนักยาม
แปรพระราชฐานแตห่ลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้
ถวายเป็นวัดถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่ง  

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม ่ 

17.55 น. บนิลัดฟ้ากลับสูเ่ชยีงใหม ่  โดยสายการบนิ Bangkok Airways เทีย่วบนิที ่PG726(อาหารว่างพรอ้ม

เสริฟ์บนเครือ่ง) 

19.50 น. ถงึสนามบนิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

“ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


 

อตัรานีร้วม     

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิบางกอกแอรเ์วยส ์เชยีงใหม ่– มณัฑะเลย ์– เชยีงใหม ่

- คา่รถนําเทีย่วตลอดทรปิ  

- คา่อาหารและทีพ่ักตามรายการ 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที ่(กรณีมผีูเ้ดนิทางครบ 15 ทา่น ทางบรษิทัฯจะมหีวัหนา้ทวัรใ์ห ้1 ทา่น 

แต่ถา้ไม่ถงึ ลูกคา้เดนิทางเอง มไีกดไ์ทยรอรบัทีส่นามบนิพม่า และถา้มผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 ท่าน มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 3000 บาท ) 

- คา่รถมา้เมอืงพกุามและองัวะ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง (Personal  Accident) วงเงนิทา่นละ  1,000,000  บาท,  

- คา่รักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท 

 

อตัรานีไ้มร่วม    

-    คา่วซีา่สําหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซีา่) 

-    คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนอืรายการทีร่ะบ ุ 

-    คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1500 บาท เก็บพรอ้มคา่ทวัร ์(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่

ความพงึพอใจ 

หมายเหต ุ:   

- บรกิารน้ํา ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 

- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นสําคัญ 

สิง่ทีค่วรเตรยีมไป : สมัภาระสว่นตวั เชน่ เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมท ัง้คนรูใ้จ 

เอกสารในการเดนิทาง : พาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 สํารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มชําระมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมด 30 วนัทําการกอ่นออกเดนิทาง 

 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ

  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวร์ไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตุจําเป็น เนื่องจากการ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้
ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์และความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เนือ่งจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอก
ประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จาก
เจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสาร
การเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ด ้
พจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- การนัตอีอกเดนิทางทุกกรุป๊ แตถ่า้ผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท / 
ทา่น 

 
 



 

 
  


