
     
  
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26943 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
   



 

 

 

พมา่ หรอืเมยีนมาร ์ (Myanmar) ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบธรรมชาติ
และชืน่ชมศลิปะและวัฒนธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัสนานมาแลว้ทีเ่มอืงยา่งกุง้ตดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลา ที่
บดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณแหง่น้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพส าเนียง เสยีงเซ็งแซ ่ไมม่อีาคารสงูระฟ้า 
มแีตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนกม็แีตร่ถประจ าทาง ทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่่นคณุปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวนจะพัง
มพิังแหล ่แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหนา้ไป ตกึรามอันเกา่แกท่รุดโทรมถกูทบุทิง้เพือ่
สรา้งโรงแรม กับอาคาร ส านักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่ แตน่ั่นไมไ่ดท้ าใหเ้สน่ห ์ ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของ
นักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีท่ันสมัย ชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซมอยู ่ กับหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิี
ชวีติของผูค้นกลบัเปลีย่นแปลงไปนอ้ยกวา่  

 
พุกาม(Bagan) เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศพม่าในระหว่าง ค.ศ. 1587-1829 โดยมพีระเจา้อโนรธามหาราชเป็น

ปฐมกษัตรยิ ์และไดเ้ริม่สรา้งเจดยีเ์ป็นพุทธบชูา ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ก็มทีัง้ขา้ราชบรพิาลและประชาชนทั่วไปไดท้ยอยร่วมสรา้ง 
จนไดห้ลายพันองคด์ังปัจจุบัน กลายป็นทะเลเจดยีท์ีม่คีวามงดงามและส าคัญในพุทธศาสนา 

 
 
มณัฑะเลย(์Mandalay) ราชธานีสดุทา้ยของพม่าหลังจากทีพ่ระเจา้มนิดงมากอ่สรา้งพระราชวังมัณฑะเลย ์แค่ 28 ปี 

อังกฤษก็ตเีมอืงมัณฑะเลยแ์ตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจา้ธบีอซึง่โอรสของพระเจา้มนิดง จงึเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพมา่และ
ถูกส่งไปอนิเดียและเชือ่กันว่าถูกประหารที่น่ันโดยไม่ไดก้ลับพม่าอกีเลย สมบัตทิุกชิน้ถูกอังกฤษขนเอาไปไม่เวน้แมแ้ต่ราช
บัลลังกน์กยูง สัญลักษณ์แห่งราชวงศแ์ละพระทีน่ั่งสงิหนาทในทอ้งพระโรงใหญ่ทีเ่ป็นทองค าประดับดว้ยเพชร พลอย ทับทมิ 
อญัมณี อันมหาศาลก็ถกูขนไปไวท้ีป่ระเทศอังกฤษ 

ก าหนดการเดนิทาง   
  

เดอืน วันที ่
ผูใ้หญร่าคาทา่นละ 

(ไมม่รีาคาเด็ก) 
พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ จ านวนทีน่ั่ง 

ก.พ. 23-26 22,900.- 3,000.- 8 

ม.ีค. 

9-12 22,900.- 3,000.- 8 

16-19 22,900.- 3,000.- 8 

23-26 22,900.- 3,000.- 8 

เม.ย. 
6-9 23900.- 3,000.- 8 

13-16 24,900.- 3,000.- 8 

พ.ค. 

4-7 23900.- 3,000.- 8 

18-21 22,900.- 3,000.- 8 

25-28 22,900.- 3,000.- 8 

ครบ 8 ทา่นเดนิทางเองไปพบไกดร์อรบัทีส่นามบนิยา่งกุง้ 

ครบ 15 ทา่น มหัีวหนา้ทัวรน์ าทา่นเดนิทางไปดว้ยกนั 1 ทา่น 

กรณีไมค่รบ 8 ทา่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 2000.- (ชวนเพือ่นแกง๊คเ์ดยีวกนัไปดว้ยกนัเลย 8 คนเอง) 

การนัตอีอกเดนิทางทกุพเีรยีด 
 
 

วนัแรก       กรงุเทพฯ- ยา่งกุง้                                                                                       (-/L/D) 

 
07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู10 สดุทา้ยพบเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับและอ านวย 
  ความสะดวก   หลังจากตรวจเชค สมัภาระแลว้น าทา่นไปเชคอนิทีเ่คานเ์ตอร ์สายการบนิ Myanmar 
   Airway International    
10.40 น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนิ Myanmar Airway International เทีย่วบนิที ่ 
  8M 336    
11.30 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุง้(เวลาทีป่ระเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผา่นพธิกีารทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง (กอ่นออกเดนิทางทางมัคคเุทศกจ์ะ
แจกโสร่ง ใหก้ับทกุทา่นกอ่นออกเดนิทาง)  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิง่ ) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

น าท่านเดนิทางผ่านชม พระเจดยีส์ุเล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มคี่าใชจ่้ายเพิม่  2 USD/PAX) องค์
พระเจดยีส์งูถงึ157ฟตุ ตัง้อยูใ่จกลางกรุงยา่งกุง้สรา้งอุทศิใหแ้กส่เุลนัตหนึง่ในสีนั่ตทีเ่กีย่วขอ้งกับต านานของพระ
มหาเจดยีช์เวดากอง 

 
น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของ
สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึมากมายราคาถูก อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวายงาน
ฝีมอืเชน่ผา้ปโูต๊ะทีม่คีวามสวยงามและราคาถกูมากผา้โสร่งหญงิชายทีม่ลีวดลายงามมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านชม พระเจดยีโ์บตะตอง ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ าไปบรรจุในพระเจดยีช์เวดา
กอง เมือ่พระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระ
เจดยีแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่2และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม่โดยมคีวามแตกต่าง
กับพระเจดยีท์ั่วไปคอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชญิพระ
บรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดยีไ์ดน้ าทองค าและ

ของมคี่าต่างๆทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพม่าน ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”

(นัตโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา 
จากนัน้น าทา่นขอพรจาก เทพกระซบิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้่านไดล้องชมิของว่าง
สดุอรอ่ยไปพรอ้มกบับรรยากาศทีห่รหูราและโรแมนตกิ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรม
เรอืแหง่นี ้



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค าคู่บา้นคู่เมือง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้มหา
เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่สถานทีแ่ห่งน้ีมลีานอธฐิานจุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ป
เทยีนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากน้ีรอบ
องคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน
เกดิตนจะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน้ี์ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ย
แผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้
และเครือ่งอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีตา่งๆ
จ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่
ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆังใบใหญท่ีอ่ังกฤษพยายามจะยดืเอาไปแตเ่กดิ
พลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีกอ่น อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึน้จากแมน่ ้าไดภ้ายหลังชาวพมา่ชว่ยกันกูข้ ึน้มา
แขวนไวท้ี่เดมิ จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง3ครัง้แลว้
อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งสมความปรารถนา จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชม
แตล่ะจุด ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วันทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกสุนัธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธัสสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตโุย 

ธัสสะต ิตตยิัง กสัสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธัสสะต ิจตกุงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธัสสะต ิอหัง วันทาม ิตรุะโต 
อหัง วันทาม ิธาตโุย อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ ** 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 



 

 

 

 

  พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนูสดุพเิศษ รา้นชาบ ูSeafood City Hot Pot  (เบยีร ์วสิกี ้ไวน ์ไมอ่ ัน้) 

 
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นกลับโรงแรมทีพ่ัก Vintage Luxury Yacht Hotel ระดบั 4 ดาว 

 
 

วนัทีส่อง     ยา่งกุง้-พกุาม                                                                                            (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพุกาม  โดยสารการบนิ Myanmar National Airlines  เทีย่วบนิที ่ UB 681 

08.00 น. เดนิทางถงึเมอืงพุกาม น าทา่นเทีย่วชมตลาดเชา้ชมวถิชีวีติชาวพืน้เมอืงพุกามเมอืงพุกาม 

หลังจากนัน้ น าท่านชม เจดยีช์เวสกิอง (SHWEZIGONPAGODA )ซึง่เป็นสถูปของพม่าโดยแทม้ลีักษณะ

เป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจา้ต่อจากนั้นน าท่านชม  วดัอนนัดา

(ANANDA TEMPLE)ซึง่วหิารแหง่น้ีนับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกามมรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส

มมีุขยืน่ออกไปทัง้4ดา้นซึง่ตอ่มาเจดยีแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกามและสิง่ทีน่่า

ทึง่ของวหิารแห่งน้ีก็คอืช่างไดท้ าการส่องแสงสว่างเขา้ไปในวหิารเฉพาะใหต้รงองคพ์ระประธานท าใหม้องดู

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว ์

สัญลักษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 



 

 

 

โดดเด่นสวยงามมากชม วหิารธรรมยนัจ(ีDHAMMAYANGYT) ทีต่ัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดังต านานที่

โหดรา้ยตอ้งตามไปฟัง. 

บา่ย น าทา่นชม วดัมนุหา (MANUHA TEMPLE) ทีส่รา้งโดยพระเจา้มนูกษัตรยิแ์หง่มอญทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้มนุ

หา กษัตรยิข์องชาวมอญ เมือ่พระองคต์กเป็นเชลยของพระเจา้อโนรธา เมือ่ครัง้ทีเ่ขา้ตเีมอืงสธุรรมวด ีหรอืเมอืง

สะเทมิ แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาทีพุ่กาม พระเจา้มนุหาและพระอัครมเหสถีกูคมุขังไวท้ี ่มยนิกาบา ทางใตข้อง 

พุกามและ ณ ทีนั่น้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมพีระราชานุญาตใิหพ้ระเจา้มนุหา สรา้งวัดมนุหาขึน้

เพือ่ทรงใชเ้ป็นทีบ่ าเพ็ญพระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอดึอัดคับแคน้ใจในพระราชหฤทัยของ

พระองค ์ในระหว่างที่ทรงถูกคุมขังดว้ยการใหส้รา้งพระพุทธรูปปางมารวชิัย ขนาดใหญ่โตมากจนคับวหิาร 

ขนาบขา้งดว้ยพุทธสาวก และถกูเรยีกขานวา่ "พระอดึอัด" มาจนถงึทุกวันน้ี ชม สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้

จันสทิธะสิง่ทีโ่ดดเดน่คอืภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพุกามทีย่ังคงเหลอือยูจ่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านไป วดักุบยางก ี(GUBYAUKKYI TEMPEL) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะสิง่ที่

โดดเดน่คอืภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพุกาม ทีย่ังคงเหลอือยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเทีย่วชมตลาดเชา้ชมวถิชีวีติของชาวเมอืงพุกาม  

หลังจากนัน้น าท่านชม  วหิารตโิลมนิโล”  (Htilominlo Temple) สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ตโิลมนิโล 

เมือ่ปี พ.ศ.1761 ณ จุดทีใ่ชฉั้ตรเสีย่งทาย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมใหส้รา้งตามมหา

โพธเิจดยีท์ีพุ่ทธคยา ประเทศอนิเดยี “วหิารตโิลมนิโล” เป็นวัดทีส่รา้งแบบกอ่อฐิถอืปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 

เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้มรูีปแบบเหมอืนกับวหิารสลุามณี 

(Sulamani Temple)วหิารแห่งน้ีไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองคส์ุดทา้ยที่มกีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ดว้ย

สถาปัตยกรรมทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าสวยงามทัง้ภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเจดยีเ์ล็กๆทีอ่ยู่รอบวัด และลาย

ปนูป้ันบรเิวณฐาน รวมถงึก าแพงดา้นนอก ทางเดนิรอบวัดกวา้งขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนัน้น าท่านน่ังรถมา้ไปชมพระอาทติย์ยามอัสดงที่ เจดยีช์เวซานดอว ์(SHWESANDAW PAGODA) 

ทีต่ัง้อยู่กลางทะเลเจดยี ์เจดยีแ์ห่งน้ีเป็นทีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติย์

ตกดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ตรู่ ซึง่จะเห็นววิของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุลกูหลูกูตา เจดยีแ์หง่น้ี

จะแบง่เป็น 4 ชัน้ สามารถเลอืกถา่ยรูปไดต้ัง้แตช่ัน้แรก จนถงึชัน้บนสดุของตัวเจดยี ์ทา่นสามารถมองเห็น ทะเล

เจดยีไ์ดอ้ยา่งชดัเจนในมมุ 360 องศา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารพรอ้มชมการแสดงการเชดิหุน่กระบอก ศลิปะพืน้บา้นของชาวพมา่ 

  หลังจากนัน้ าทา่นพักทีโ่รงแรมทีพ่ัก โรงแรม My Bagan -residence-by-amata 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เชา้ตรู ่  น าทา่นไปชมการปลอ่ยบอลลนูยามเชา้ ในบรรยากาศทีท่า่นไมเ่คยพบมากอ่น เก็บภาพประทับใจกับบอลลนู 

ละลานเต็มทอ้งฟ้า 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมือง

มัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีเพยีง76ปีแหง่หนึง่ของพม่ากอ่นทีจ่ะยา้ยมายอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปีพ.ศ.

2400   น าท่านชม สะพานไมอู้เบ็ง(UBEN) สะพานไมท้ีย่าวที่สุดในโลก โดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่

ชือ่วา่เสาอเูสาของสะพานใชไ้มส้กั1,208ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปี 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม       พกุาม -  มณัฑะเลย ์                                                                                    (B/L/D) 



 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัมณัฑะเลย(์Mandalay Palace) รอยอดีตสุดทา้ยก่อน

พม่าเสยีเมอืง  พระราชวังมัณฑะเลย ์ถูกก่อสรา้งขึน้มาโดยพระเจา้มนิดง ระหว่างปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 

1859 หลังการยา้ยเมอืงหลวงจากอมระปรุะมายังมัณฑะเลย ์เพือ่หนีทหารของจักรวรรดอิังกฤษ ระหวา่ง

สงครามพมา่-อังกฤษ ตามความเชือ่ เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ "พระราชวังทองค า"[1] 

เป็นพระราชวังทีส่รา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง ไดช้ือ่ว่ามคีวามงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในทวปีเอเชยี มคีูน ้า

รอบพระราชวังและประตูทีย่ ิง่ใหญ่ และเป็นพระราชวังที่สุดทา้ยของพระเจา้ธบีอ กษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ย

แห่งราชวงศ์คองบองและในประวัติศาสตร์พม่า เมื่ออังกฤษเขา้ยดึครองพม่าในสงครามโลกครัง้ที่

สอง ทางอังกฤษคดิว่าพระราชวังน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมของทหารญี่ปุ่ น จงึไดท้ าลายพระราชวังเสยีดว้ย

การทิง้ระเบดิจากเครื่องบนิในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระราชวังตกอยู่ในความเสยีหายมาโดย

ตลอด จนปัจจุบันไดร้ับการบูรณะโดยรัฐบาลพม่า โดยการลอกแบบโครงสรา้งเดิม และเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วส าคัญแหง่หนึง่ของมัณฑะเลย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 น าท่านชม วหิารชเวนนัดอร ์(Golden Palace Monastry) วหิารน้ีสรา้งดว้ยไมส้ักทองหลังงดงาม

ตามแบบฉบับศลิปะพม่า งดงามตระการตาดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ยทัง้หลังคาบานประตู
และหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มิ
นดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พื่อเป็นพระ
ต าหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากทีพ่ระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรง
ยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัดถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ  
ชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการ สังคายนาพระไตรปิฎก
ครัง้ที ่5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสสบ์ุ๊กไดบ้ันทกึ
ไวว้่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  MANDALAY HILL ตั ้งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สงู 240 เมตรซึง่เป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุของ
เมอืงมัณฑะเลย ์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง เชญิท่านบันทกึภาพไว ้
เป็นทีร่ะลกึ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ณ ภตัตาคารจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กในมัณฑะเลย ์Victoria Palace Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

 

 

เชา้ตรู ่ น าท่านไปนมัสการพระมหามยัมุน ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์ูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะ

ไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7นิว้หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ทรงเครือ่งประดับ

ทองปางมารวชิยัหนา้ตักกวา้ง9ฟุตในปีพ.ศ.2327พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอื

วัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอกอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษ

ไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค าจงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนักถงึ700บาทต่อมาในปี

พ.ศ.2426ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาว

อติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีส่ดุแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีส่ดุในเมอืงพม่าโดยรอบๆระเบยีง

เจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรอียุธยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มทัง้ร่วมพธิีการอันส าคัญลา้งพระ

พักตรถ์อืเป็นการสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ่วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์

09.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Myanmar Airway International เทีย่วบนิที ่ 
  8M 337 

11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

                
อตัรานีร้วม       

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ– ยา่งกุง้// มัณฑะเลย ์- กรุงเทพฯ 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ยา่งกุง้- พุกาม  

• คา่รถน าเทีย่วตลอดทรปิ  

• คา่อาหารและทีพ่ักตามรายการ 

• คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่

• คา่รถมา้เมอืงพุกาม  

• คา่ประกันชวีติ 1.5 ลา้นบาท และประกันสขุภาพ  วงเงนิทา่นละ  2.0 ลา้น บาท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

➢ คา่กระเชา้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน ไมร่วมในราคาทวัร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เทีย่วเดยีวทา่นละ 10 usd  ไปกลบัทา่น

ละ 15 usd ทา่นไหนมคีวามประสงคใ์ชบ้รกิารสามารถจา่ยตรงกบัทางไกดไ์ดเ้ลย 

➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง  

วนัทีส่ ี ่     มณัฑะเลย ์-กรงุเทพฯ                                                                          (B/-/-) 



 

 

 

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

• ส ารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

• สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 30 วันท าการกอ่นออกเดนิทาง 

การแจง้ยกเลกิ 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วันกอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ

➢ บรกิารน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 
➢ โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคัญ 

สิง่ทีค่วรเตรยีมไป 

สมัภาระสว่นตัว เชน่ เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทัง้คนรูใ้จ 

 

เอกสารในการเดนิทาง 

พาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

 

“ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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