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ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง 4 วนั(แอรเ์อเชีย)

วนัแรก  :  กรงุเทพมหานคร – มณัฑะเลย ์

 
 
 
 
 

น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  06.00 
                 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก (ควรหาอาหารรับประทานเองก่อน เพราะ          
                 ไม่มีบริการฟรีบนเคร่ือง) 
08.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเท่ียวบินท่ี FD 2760 ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  เดินทางถึง 
                เมืองมณัฑะเลย ์ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ้าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายท่ีตั้ง 
                เรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่นํ้า ถึงเมืองมณัฑะเลยเ์ขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัาสยั 
บ่าย         นาํท่านชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ อดีตพระราชวงัท่ีก่อสร้างดว้ยไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ 
                 เอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบิด 
                 จาํนวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย ์ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมกาํลงัของ 
                 กองทพัญ่ีปุ่น พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นไมส้กักถู็กไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือกแ็ต่ 
                 ป้อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู ่ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงั 
                 ท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของ พระราชวงัของเก่าข้ึนมา  
                 นาํท่านชม พระตาํหนักไม้สักชเวนานจอง พระตาํหนกัน้ีสร้างดว้ยไมส้กัทั้งหลงั งดงามตามแบบ 
                 ศิลปะพม่าแท้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง 
                 โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพทุธประวติั และทศชาติของพระพทุธเจา้ เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของ 
                 ช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 
                 นาํท่านชม วดักโุสดอ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทาํการ สงัคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลา                          
                 จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวเ้ป็น หนังสือที ่
                  ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
เยน็            ระวา่งทางแวะร่วมทาํบุญบูรณะ วดักสิุนารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์   
                 ปางปรินิพพาน สวยงามมาก นาํท่านเดินทางสู่เขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                 ของพระราชวงั เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา สามารถ 
                 มองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง พร้อมชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงาม 
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วนัที่สอง  :  มณัฑะเลย ์– พกุาม 

น.     บริการอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสาร 05.00 
                   ภายในประเทศ 
07.55 น.      เดินทางจากสนามบินมณัฑะเลย ์สู่เมืองประวติัศาสตร์พกุาม โดยสายการบินแอร์ยา่งกุง้ เท่ียวบิน                 
                   ท่ี YH 910 
08.25 น.     เดินทางถึงเมืองพกุาม นาํท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะ 
                   เป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทอง 
                   ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม   
                   ชม วดัอนันดา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นวิหารท่ีมี 
                   ขนาดใหญ่ท่ีสุดในพกุาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเดจ็ยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่ง 
                   น้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพกุาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีกคื็อ ท่ีช่อง 
                   หลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์           
                   จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพทุธรูป             
                   อีกสามองคน์ัง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยผูส้ร้าง 
บ่าย            นาํท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพกุามกคื็อ เคร่ืองเขิน  ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น  
                   ถว้ยนํ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเลก็ถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมกคื็อ โถใส่ 
                   ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบใหย้บุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม  
                   จากนั้นพาท่านเท่ียว วดักบุยางก ีโดดเด่นดว้ย ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพกุาม 
                   ชม วดัติโลมินโล  เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพทุธรูปประดิษฐฐ์านอยูท่ ั้ง   
                   4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม ซ่ึงไดรั้บการ 
                   ยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก  
                   นมสัการ เจดีย์สัพพญัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพกุาม  
                   ชม วหิารธรรมยนัจี เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพกุาม สร้างข้ึนเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่                      
                   ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงั                     
                   ตาํนานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา  
                 นาํท่าน น่ังรถม้า ชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพกุามท่ียงัคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบง่าย 
เยน็            นาํท่านเดินทางชมและเกบ็ภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ท่านสามารถมองเห็นทุ่ง 
                 ทะเลเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี  
                 ชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง 
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เชา้            บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม แลว้ ออกเดินทางไปสนามบินพกุามสู่เมืองมณัฑะเลย ์
                 08.05 น. โดยสายการบิน แอร์ยา่งกุง้ เท่ียวบินท่ี YH 917  
08.35 น.   เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปุระ เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะอยูท่างตอนใต ้
                 ของเมืองมณัฑะเลย ์เป็นราชธานีแห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมายอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลย ์
                 จากนั้นนาํท่านผา่นชม ภูเขาสกาย ศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาท่ีสาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพ 
                 ของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ้าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่นํ้า                   
                 ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพาน 
                 ใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์ 
                  สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งเมืองพกุาม พระอาทิตยอ์สัดง ยามเยน็สวยงามยิง่นกั 
บ่าย           ออกเดินทาง สู่ท่าเรือริมนํ้าอิระวดี ขา้มฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดุง จะเป็นเสน้ทางสู่มหาเจดีย ์
                  ยกัษ ์มิงกนุ ชมซากเจดียข์นาดใหญ่ สร้างไดแ้ค่ฐาน องคเ์จดียจึ์งถูกท้ิงร้างเร่ือยมา แต่เพยีงฐานก ็ 
                  นบัวา่ใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก 
                  ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีใหญ่ระดบัโลกของมิงกนุ คือ ระฆงัยกัษ์มิงกนุ สร้างถวายแด่เจดียมิ์งกนุ มีนํ้ าหนกั  
                  90 ตนั สูง 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร เป็นระฆงัท่ีตีดงั ในอดีตระฆงัองคน้ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รอง  
                  จากระฆงัแห่งพระราชวงัเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้  
                  ปัจจุบนัระฆงัยกัษมิ์งกนุ จึงเป็นระฆงัท่ีมีสภาพสมบูรณ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
                  หลงัจากนั้นนาํชมเจดียสี์ขาวบริสุทธ์ิ สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคล่ืนงดงาม "เจดีย์พญาเธียรดาน"  
                  เจดียท่ี์งดงามน้ี สร้างเพื่อใหเ้ปรียบเสมือนเจดียจุ์ฬามณี ท่ีตั้งอยูเ่หนือเขาพระสุเมรุ ตามความเช่ือใน 
                 ไตรภูมิพทุธศาสนาท่ีวา่ คือแกนกลางจกัรวาล ซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ์ และมหานทีสีทนัดร                
                  พระเจดียอ์งคน้ี์ยงัถูกสร้างใหเ้ป็นสกัขีพยานรัก อนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ีมีต่อพระมเหสีท่ีส้ิน                            
                  พระชนมไ์ปก่อน ไดรั้บสมญานามวา่ ทชัมาฮาลแห่งลุ่มนํา้อริวดีมอริวด ี
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วนัที่สาม  :  พกุาม - มณัฑะเลย ์

วนัที่สี่  :  มณัฑะเลย ์– กรงุเทพมหานคร 

น.     นาํท่านไปนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบ 04.00 
                   พระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่ พระพุทธรูปทองคาํเนือ้น่ิม  
                   สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต               
                   เป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสุด ในเมืองพม่า โดยรอบๆ ระเบียงเจดียย์งั 
                   มีโบราณวตัถุท่ีนาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตก คร้ังท่ี 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอนัสาํคญัลา้ง 
                   พระพกัตร์ถือเป็นการสกัการะเพ่ือความเป็น สิริมงคล  
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บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

                    
 

น.     ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 2761 ถึงสนามบินดอนเมือง  10.45 
                   กรุงเทพฯ 13.10 น.โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

อตัราค่าบรกิาร  รับ- ส่ง สนามบินดอนเมือง 
 

    จาํนวน  4 - 6 ท่าน ท่าน    7 - 9   15 - 18 ท่าน 20 - 26 ท่าน 30 ท่านข้ึนไป 
31,900 29,900 27,900 26,900 24,900 ค่าบริการ 

 
อตัราน้ีรวม           ค่าธรรมเนียมพิธีการ ภาษีสนามบิน 
                               ค่าทาํวีซ่า 

 ค่าเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-มณัฑะเลย ์/ มณัฑะเลย-์พกุาม                                                                  
  ค่ารถยนตน์าํเท่ียวพม่า ตลอดรายการ 
   ค่าอาหาร  จาํนวน 9  ม้ือ 
ค่าท่ีพกั 3 คืน  

                                 ค่ามคัคุเทศกพ์ม่า และค่าเขา้ชมสถานท่ี 
บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว กระเป๋าใบเลก็ และ หมวก  

            ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อตัราน้ีไม่รวม     ค่าเดินทางไปสนามบินดอนเมือง 
 ค่าทาํวีซ่าด่วน ค่า VAT และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
  ค่ากระเป๋าข้ึนเคร่ืองบินท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน 15 กิโลกรัม 
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

 

เตรยีมเดินทาง   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ พร้อมรูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 

                                บตัรประชาชน 
                               จองก่อนวนัเดินทาง 2 เดือน วางเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    

เหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วนั 
                               ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของราคาทวัร์  
                               ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
                               โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์  แก้ววงษา 
                                     ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 361-239008-7 
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