
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WE201:ทวัรพ์มา่ มณัฑะเลย ์พกุาม 3วนั 2คนื 
น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา  

รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและท าบญุ ชมและสมัผสักบัวฒันธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา่   
∞ชมดนิแดนเจดยีห์มืน่องค ์ทะเลเจดยีเ์มอืงพุกาม 
∞สกัการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกดัสิท์ธ ิ ์เจดยีช์เวสกิอง  
∞สมัผสัสะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก สะพานไมอ้เูบ็ง   
∞ชมพธิศิกัด ิส์ ิท์ธ ิ ์ของชาวมณัฑะเลย ์ลา้งหนา้พระพกัตร ์“พระมหามยัมนุ”ี 
∞ชมพระราชวงัไมส้กัทา่สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ พระราชวงัมณัฑะเลย ์
∞สกัการะวดัศกัดิส์ทิธ ิข์องเมอืง วดัอนนัดา ชมเจดยีต์โิลมนิโล  วดัหารธรรมยงัย ี  

พกัโรงแรมพกุาม 1 คนื โรงแรมมณัฑะเลย ์1 คนื 
เมนูพเิศษ:เมนูกุง้แมน่ า้เผา 

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN403 



 
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

27-29 กมุภาพนัธ ์63 11,888 

     11,888 

3,500 25 

5-7  มนีาคม  63 11,888 3,500 25 

19-21 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

26-28 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

 วนัแรก กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์- พุกาม - ชมพระอาทติยท์ะเลเจดยีเ์มืองพุกาม -ละครหุ่น
กระบอก      อาหารกลางวนั,เย็น  

06.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  
เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

09.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309 
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

11.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงมัณฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กว่าประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 

     เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมอืงพุกาม

(Bagan)   (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  พุกาม
ดนิแดนแห่งเจดยีห์มื่นองค ์ที่มีอายุกว่า 2,000ปี ของ
กษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแหง่อาณาจักรพุกาม น าท่านไปชมววิ
เจดียเ์มืองพุกามเหมาะแก่การชมววิพระอาทติยต์กดนิยาม
เย็น หรอืววิพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ตรู ่ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 

น าทา่นชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก 
  :น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Famous  หรอื Bagan Sense Hotel  หรอืเทยีบเทา่: 

 
วนัทีส่อง     เจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - เจดยีต์โิลมนิโล - วหิารธรรมยงัย ี- สะพานไมอ้เูบ็ง                                                                                                                             

  อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น  
     เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไหว ้เจดยีช์เวสกิอง 1ใน 5 มหาสถานสิง่ศักดิ์
สทิธข์องพม่าซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพม่าโดยแทส้รา้งขึน้

หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย์ เพื่อใชบ้รรจุพระบรม
สารีรกิธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทอง
ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของ
พระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม 
หลังจากนั้น เดินทางสู่  วดัอน ันดา  ตั ้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได ้
ชัดเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งน้ีนับไดว้่าเป็น
วหิารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสีเ่หลี่ยม
จัตุรัส มมีุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งน้ี
เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม 
และสิง่ที่น่าทึ่งของวหิารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะ
เป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอัศจรรย ์ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
 
 



บา่ย  น าท่านแวะชมของขึน้ชือ่ของเมืองพุกามก็คอื เครือ่งเขนิ (Lacquer Ware)ซึง่ยอมรับกันว่ามี
ชือ่เสยีงทีส่ดุในพมา่เชน่ ถว้ยน ้า จานรอง โถใสข่องตัง้แต่
ขนาดเล็กถงึใหญ่ หบีใส่ของตา่งๆ สิง่ทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมก็
คอื โถใสข่องท าจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ่ มขีนาด
เบาบางและบบีใหย้บุ แลว้กบัไปคนืรปูไดดั้งเดมิ 
จากนัน้ ชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์หง่นี้ไดรั้บการยกย่อง
ว่ามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วัดนี้สรา้ง
แบบกอ่อฐิถอืปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยี์
สงู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันได เดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้
บนได ้และวหิารแห่งน้ีไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองค์สุดทา้ยที่มี
การสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่อง ภายในมชีอ่ง
แสงทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพทุธรปูแลว้มคีวามงดงาม  
จากนั้นน าท่านสู่ วหิารธรรมยงัยี(Dhammayangyi 
Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชือ่ว่า
เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป 
ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ

ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ตั ้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดัง
ต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา  
ชมสะพานไม้อู เบ็ง  (U-Ben) สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกโดย
ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้
ซึ่ ง มี อ า ยุ ก ว่ า  2 0 0  ปี ท อ ด ข ้า ม  ท ะ เล ส า บ ต อ ง ต า มั น 
(Toungthamon)จากนัน้น าท่านร่วมท าบญุถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดา
ยงค์ (MahaGandayon Monastery)ซึง่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่
เมอืงอมรปรุะ 

      เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
:น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก V Hazel Hotel ,Apex Hotel,Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่: 
 

วนัทีส่าม  พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี– พระราชวงัมณัฑะเลย ์- สนามบนิ 
                     อาหารเชา้  
      เชา้ พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี นมัสการ

พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 
แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเนื้ อนิ่ม ” เป็นพระพุทธรูป
คู่บา้นคู่เมืองของประเทศพม่า ค าว่า มหามัยมุนี 
แปลว่า "ผูรู้อั้นประเสรฐิ ดว้ยความเชื่อว่าพระพุทธ
มหามัยมุนีน้ีเป็นพระพุทธรูปที่มชีวีติ ดว้ยเหตุทีไ่ดรั้บ
ประทานพร หรอืบางต านานก็กล่าวว่าไดรั้บประทาน
ลมหายใจจากพระพุทธเจา้จงึมปีระเพณีลา้งพระพักตรถ์วายโดยทกุวันตอนเชา้ในเวลาประมาณ  
04.00 น 
จากนัน้กลับโรงแรม   
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน ั้นน าท่ านชมพ ระราช ว ังม ัณ ฑ ะเลย ์
พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่สวยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชยีในสมัยสงครามมหา-เอเชยี
บูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 
2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ
ไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวัง-มัณฑะ
เลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังน้ีเป็นแหลง่ซอ่ง



สุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหม ้เผาราบ
เป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดัง้เดมิอยู่
ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวังของ
เกา่ขึน้มา  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมัณฑะเลย ์ 

12.05 น.        เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่WE310 
14.35 น.        เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หมายเหต ุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ย
คา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่
ทวัร ์ในทกุกรณ ีและกรณทีีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการ
จองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
อตัราคา่บรกิารรวม:คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ พรอ้มทีพ่กั 2คนื พักหอ้งละ  2-3ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่า
ตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่
ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทคา่รกัษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว(้ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ)**รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการ
บนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้   
 
ราคาทวัรไ์มร่วม:คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  , 
นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หัวหนา้ทัวร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น  
 
 เงือ่นไขในการจอง:มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง) 
 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอ่น
สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณา
สง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุ
และอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ
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ถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากคา่ใชจ่้ายทีท่า่นไดจ่้ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระ
แบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็ม
มเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แต่
จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นได ้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกันทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 


