
 

MANDALAY BAGAN 3D 2N 
โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- มนีาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพุทธศาสนา รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและท าบญุ  

ชมดนิแดนเจดยีห์มืน่องค ์ทะเลเจดยีเ์มอืงพุกาม เจดยีช์เวสกิอง 

สมัผสัสะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก สะพานไมอ้เูบ็ง 

ชมพธิศิกัด ิส์ ิท์ธ ิ ์ลา้งหนา้พระพกัตร ์“พระมหามยัมนุ”ี 

ชมพระราชวงัไมส้กัทา่สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ พระราชวงัมณัฑะเลย ์

เมนูพเิศษ !! เมนูกุง้แมน่ า้เผา 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6

ปี ไมเ่สรมิ

เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

13-15 กมุภาพนัธ ์63 11,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

3,500 

27-29 กมุภาพนัธ ์63 11,888 3,500 

5-7  มนีาคม  63 11,888 3,500 

19-21 มนีาคม 63 11,888 3,500 

26-28 มนีาคม 63 11,888 3,500 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์- พุกาม - ชมพระอาทติยท์ะเลเจดยีเ์มอืงพุกาม -ละครหุน่

กระบอก      

06.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

11.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดนิทางสู่เมือง พุกามโดยรถบสัปรบัอากาศ เมอืงพุกาม (Bagan) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  พุกามดนิแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค ์ที่มีอายุกว่า 2,000ปี ของ

กษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม น าท่านไปชมววิเจดยีเ์มอืงพุกามเหมาะแกก่ารชม

ววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ตรู ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Famous  หรอื Bagan Sense Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง     เจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - เจดยีต์โิลมนิโล - วหิารธรรมยงัย ี- สะพานไมอ้เูบ็ง   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไหว ้เจดยีช์เวสกิอง 1ใน 5 มหาสถานสิง่ศักดิส์ทิธข์องพม่าซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของ

พม่าโดยแทส้รา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีรกิธาตุจาก

พระสรรีะหลายสว่นมลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศูนยก์ลาง

ของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม 

หลังจากนั้นเดนิทางสู่  วดัอนนัดา  ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสขีาว 

มองเห็นไดช้ัดเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งน้ีนับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด



 

ในพุกาม มีรูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งน้ีเป็น

ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งน้ีก็คอื ทีช่อ่ง

หลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอัศจรรย ์ 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมของขึน้ชือ่ของเมอืงพุกามก็คอื เครือ่งเขนิ (Lacquer Ware)ซึง่ยอมรับกัน

ว่ามีชือ่เสยีงทีสุ่ดในพม่าเชน่ ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเล็กถงึใหญ่ หีบใส่ของ

ตา่งๆ สิง่ทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมก็คอื โถใสข่องท าจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ ่มขีนาดเบาบาง

และบบีใหย้บุ แลว้กบัไปคนืรปูไดด้ังเดมิ 

จากนัน้ ชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์หง่น้ีไดร้ับการยกยอ่งว่ามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและ

ภายนอก  วัดนี้สรา้งแบบก่ออฐิถือปูน บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์ูง 46 เมตร 

ภายในวหิารมีช่องบันได เดนิขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได ้และวหิารแห่งน้ีไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองค์

สดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่

และชัน้ทีส่อง ภายในมชีอ่งแสงทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพุทธรปูแลว้มคีวามงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ วหิารธรรมยงัย(ีDhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ 

และพระองคก์็เชือ่ว่าเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติก

ว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่

ตระหงา่นดังต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา  

ชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอ ู

เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามัน 

(Toungthamon)จากนัน้น าทา่นรว่มท าบญุถวายปัจจัย ณ วัดมหากนัดายงค ์(MahaGandayon 

Monastery)ซึง่เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ทีเ่มอืงอมรปรุะ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั V Hazel Hotel ,Apex Hotel,Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี– พระราชวงัมณัฑะเลย ์- สนามบนิ 

เชา้ พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ีนมสัการพระมหามยัมุน  ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุ 

1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับ



 

การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของประเทศพม่า 

ค าว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้อ้ันประเสริฐ ดว้ยความเชื่อว่าพระพุทธมหามัยมุนี น้ีเป็น

พระพุทธรูปทีม่ชีวีติ ดว้ยเหตุทีไ่ดร้ับประทานพร หรือบางต านานก็กล่าวว่าไดร้ับประทานลม

หายใจจากพระพุทธเจา้จงึมปีระเพณีลา้งพระพักตรถ์วายโดยทุกวันตอนเชา้ในเวลาประมาณ  

04.00 น 

จากนัน้กลับโรงแรม   

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงาม

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยีในสมัยสงครามมหา-เอเชยีบูรพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 

มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถล่ม

พระราชวัง-มัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่าพระราชวังน้ีเป็นแหล่งซอ่งสมุก าลังของกองทัพ

ญี่ปุ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหม ้ เผาราบเป็นหนา้กลอง

หลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนู ้ารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิอยูปั่จจบุันพระราชวังที่

เห็นอยูเ่ป็นพระราชวังทีร่ัฐบาลพมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึน้มา  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์ 

12.05 น.      เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่WE310 

14.35 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

หมายเหต ุ

อัตราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น จากสายการบนิ ดังนัน้เมือ่ท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่า

จอง ค่าทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่า

จอง ค่าทัวร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้

บรษัิทกอ่นท าการจองตั๋วเครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ  

✓ ทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ  2-3ทา่น   

✓ อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ)  

✓ บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ  

✓ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น  

✓ คา่มัคคเุทศก ์ 

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก.  

✓ คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตาม

เงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ)** 

✓ รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิตามรายการ    

คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ  

× คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

× คา่ซกัรดี  

× คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30กก.)  

× คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  , นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท)  

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หวัหนา้ทวัร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น 

เงือ่นไขในการจอง 

มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่

ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ

การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจ

ปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื 

การยกเลกิการจอง 



 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื 

ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ท่านช าระเงนิค่าจอง และหรือ ค่าทัวรแ์ลว้ ถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขของบรษัิท

แลว้ 

❖ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ข

ได ้ 

❖ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายที่เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อ

จลาจล การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

ที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบุัตเิหตตุา่ง ๆ   

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ

มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

❖ หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัด

ถอืว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจาก

คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ 

ผูจ้ัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

❖ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่

จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

❖ การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิ

คา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  

 

 

 



 

 

 

 


