
 

 

 

 

วิถีวิถีแห่งศรทัธาแห่งศรทัธา  

มณัฑะเลย ์ 3 วนั 2 คืนมณัฑะเลย ์ 3 วนั 2 คืน  

เดินทางได ้ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561 

ออกเดินทาง 2 ท่านไดท้นัที ออกเดินทาง 2 ท่านไดท้นัที !!!!  
 
 

  

  
  

  

  
  

  
    

เดินบนสะพานไมส้กัอเูบ็ง   ชมพระอาทิตยต์กน ้า 

ชมวิวแบบ Panorama บนยอดเขามณัฑะเลยฮิ์ลส ์

ลอ่งเรือแม่น ้าอิระวดีไปหม ู่บา้นมินกนุ  ชมระฆงัขนาดใหญ่อนัดบัสองของโลก 

ชม“พระราชวงัมณัฑะเลย”์   อดีตสดุทา้ยกอ่นพม่าเสียเมืองแกอ่งักฤษ 

ลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ 1 ใน 5 มหาบชูาสถานของพม่า 

 
 
 

 
  



 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ - สะพานไมอ้เูบ็ง – ยอดเขามณัฑะเลย ์ฮิลล ์

10.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้

หมายเลข 3 แถว F เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอก แอรเ์วยส์  

12.00 น. ลดัฟ้าดว้ยสายการบินบางกอก แอรเ์วยส์ เที่ยวบินท่ี PG 709 ส ูเ่มืองมณัฑะเลย ์เมืองที่ไดข้ึน้ชื่อว่ามี

นาฎศิลป์และคีตศิลป์ท่ีดีท่ีสดุในพมา่ (เวลาทอ้งถ่ินของประเทศพมา่จะชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) 

13.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติมณัฑะเลย ์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

14.30 น. น าท่าน เดินทางสู ่ เมืองอมรปรุะ (Amapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย ์

ซ่ึงเป็นราชธานเีพียง 76 ปี แห่งหนึง่ของพมา่กอ่นที่จะยา้ยมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400 

จากนัน้น าท่านชม สะพานอเูบียน สรา้งขึน้จากไมส้กัท่ียาวท่ีสดุในโลก ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมาน ทาง

ตอนใตข้องเมืองอมรปุระ มุง่ตรงไป สู่ เจดียเ์จา๊ต่อจี อยู่อีกฟากหนึง่ของทะเลสาบ พระเจา้ปุดงโปรดฯ 

ใหข้นุนางนามว่า อเูบียน เป็นแมท่พันายกองงานสรา้งสะพานแห่งนี้ โดยใชไ้มส้กัท่ีร้ือจากพระราชวังเกา่

แหง่กรงุองัวะ จ านวน 1,208 ตน้ ท่ีสรา้งไวเ้มื่อ 200 กว่าปีท่ีแลว้ ยาวถึง 2 กิโลเมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู ่ ยอดเขามณัฑะเลย ์ ฮิลล ์ (Mandalay Hill) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของ

พระราชวัง เขาลกูนีส้งู 240 เมตร เป็นจดุชมวิว ทิวทศัน ์ ท่ีสวยงามท่ีสดุของเมืองมณัฑะเลย ์ ซ่ึงอยู่บน

ยอดเขา ณ จดุนีท้่านสามารถมองเห็นทศันยีภาพของ เมืองมณัฑะเลย ์ มมุสงู ใหท้่านบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ี

ระลึก 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เขา้ส ูท่ี่พกัโรงแรม ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  มณัฑะเลย ์– มินกนุ – มณัฑะเลย ์  

04.00 น. เดินทางสู ่วดัมหามยัมนีุ (Mahamaimuni Temple) ซ่ึงแปลว่า วัดปราชญผ์ูย่ิ้งใหญ่ วัดมหามยัมนุอียู่ห่าง

จากใจกลางเมืองลงมาทางใตร้าว 3 กิโลเมตร บนถนนท่ีตดัตรงไปสูอ่มรปุระ สรา้งขึน้ในปี 1784 โดย

พระเจา้โบ่ตอ่พญา แตร่อ้ยปีใหห้ลงันัน้เกิดไฟไหมค้รั้งใหญ่ ท าใหต้อ้งสรา้งซ า้ขึ้นใหม ่  น าท่านนมสัการ 

พระมหามยัมนุ ี อนัเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 แห่งของพมา่ หากไดร้่วมพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุี 

ชีวิตจะมีแตค่วามสขุความเจริญ เลา่กนัว่าถือเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองค าขนาดใหญ่ ทรงเคร่ือง

กษตัริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรปูทองค าเนือ้นิม่” ท่ีพระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ท่ีเมืองธรรม



 

 

 

 

วดี เมื่อปี พ.ศ.689 สงู 12 ฟุต 7 นิว้ หุม้

ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรง

เคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกั

กวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุ

ไดส้รา้งวัดมหามนุหีรือวัดยะไข ่ (วัดอาระ

กนัหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหา

มนุแีละในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สีปอ 

กอ่นจะเสียเมืองพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหม้

วัดทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระ

ละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงนิเพ่ือบรูณะวัดขึน้ใหมม่ีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ

ออกแบบของชา่งชาวอิตาลจึีงนบัไดว่้าเป็นวัดท่ีสรา้งใหมท่ี่สดุแตป่ระดิษฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ี่สดุใน

เมืองพมา่ โดยรอบๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวัตถท่ีุน าไปจากกรงุศรีอยธุยาเมื่อครัง้กรงุแตกครัง้ท่ี 1  

06.00 น. จากนัน้กลบัโรงแรมที่พกัเพ่ือรบัประทานอาหารเชา้  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

09.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางขา้มแมน่ า้อิระวดี เดินทางสู ่

หมู่บา้นมินกนุ (Mingun Village) ตัง้อยู่ริมฝัง่น า้อิ

ระวดี ทางตอนบนสดุของทิวเขาท่ีโอบลอ้มเมือง

สกายนเ์อาไว ้ ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของ

เขามณัฑะเลย ์น าท่านชม ระฆงัมินกนุ หนกั 87 ตนั 

สงู 3.7 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ใหญ่เป็น

อนัดบัที่ 2 ของโลก รองจากระฆงัของพระเจา้ซาร์

ท่ีพราชวังเครมลินในมอสโคว ์ ประเทศรสัเซีย ท่ีแตก

และใชง้านไมไ่ด ้แตท่ี่นี ้ยงัคงตไีด ้และถือว่าเป็นระฆงั

ท่ีตไีดท่ี้ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

จากนัน้น าท่านชม เจดียมิ์นกนุ (Minggung 

Pagoda) อยู่ห่างจากระฆงัมินกงุลงมา 100 เมตร 

เจดียน์ีส้รา้งในชว่งปี 1790–1797 โดยพระเจา้โบ่

ตอ่พญา โอรสองคท่ี์สี่ของพระเจา้อลองพญา ปฐมกตัริยแ์ห่งราชวงศโ์กง่บาวน ์ พระองคไ์ดค้รอบครอง

ดินแดนตะนิน่ตายี รฐัมอญ รฐัระไคน ์ และภาคกลางของพมา่ ทรงแสดงแสนยานภุาพใหโ้ลกไดร้บัร ู ้ โดย

สรา้งใหส้งูถึง 152 เมตร ดว้ยก าลงัเฉลยศึกจากดินแดนท่ีไดท้รงตมีา แตก็่สรา้งไมส่ าเร็จดว้ยขาดแคลน

เงนิและแรงงาน ถึงกระนัน้ซากเจดียก็์ยงัใหญ่โตจนเหลือเชื่อ จากนัน้น าชม เจดียฉ่ิ์นปหย ูม่ย ี (เจดีย์

ชินพิวเม) เจดียส์รา้งโดยพระเจา้ปะจีตอ พระราชนดัดาของพระเจา้โบ่ตอ่พญา สรา้งในปี 1816 เพื่อเป็นท่ี

ระลึกถึงพระชายาพระนามว่า เจา้หญิงฉ่ินปหยู่-มยี สถาปัตยกรรมของวัดนี้สรา้งตามหลกัภมูิจกัรวาล



 

 

 

 

ทางพระพทุธศาสนา ซ่ึงถือเอายอดพระสเุมรเุป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล มีเจดียจ์ฬุามณีตัง้อยู่บนยอดเขา

และมีเทือกเขาทัง้เจ็ดรายลอ้มไว ้ไดเ้วลาน าท่านลอ่งเรือกลบัสู ่มณัฑะเลย์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เที่ยวชม พระราชวงัหลวงมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) โดยพระเจา้มินดง   เป็นสี่เหลี่ยมจตัรุัสมี

ก าแพงลอ้มรอบทัง้สี่ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้น

กนั 7 ชัน้ สงู 78 เมตร รอยอดีตสดุทา้ยกอ่นพมา่เสียเมืองใหแ้กอ่งักฤษ น าท่านชม วดักโุสดอ ซ่ึงครัง้

หนึง่เคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มีแผน่ศิลาจารึก พระไตรปิฎกทัง้หมด 

84,000 พระธรรมขนัธ ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว่้า “หนงัสือที่ใหญ่ท่ีสดุในโลก” ชม วดัชเวนนั

ต่อ (Shwenuntow Temple) เคยตัง้อยู่ในเขตพระราชวังหลวง สรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลงั เป็นสิ่งปลกูสรา้ง

ในสมยัพระเจา้มินดง ท่ีเหลือเพียงหลงัเดียวท่ียงัเหลือรอดมาได ้ หลงัจากพระองคส์ิ้นพระชนม ์ พระเจา้

ตีป่่อก็ไดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตัง้ไวย้งัที่ปัจจบุนั เป็นท่ีประทบันัง่สมาธิของพระเจา้มินดงพระราชบิดาของ

พระเจา้ตีป่่อและสิ้นพระชนมช์ีพท่ีวิหารแห่งนี้   

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้ส ูท่ี่พกัโรงแรม ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  วดัมหากนัดายง -กรงุเทพ ฯ    

09.30 น. จากนัน้น าท่านร่วมท าบญุ ณ วดัมหากนัดายง 

ตัง้อยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอเูป่ง และ

เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของพมา่ มีภกิษแุละ

สามเณรมาศึกษาเลา่เรียนทางธรรมกว่า 1,200 

คน และมีพระภกิษจุาก ยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่น ฯลฯ 

มาบวชเรียนดว้ย วิทยาลยัสงฆแ์ห่งนีเ้ป็นสถานท่ี

ศึกษาพระธรรมและรกัษาพระธรรมวินยัมากที่สดุ 

ดว้ยวัตรปฏิบตัอินังดงามของภกิษสุงฆใ์นวัดมหา

กนัดายง ท าใหม้ีชาวพมา่จ านวนมากสง่บตุรหลาน

มาศึกษาพทุธศาสนากนัท่ีนี ่และท าใหม้ีผูม้ีจิต

ศรทัธาจองคิวกนัน าภตัตาหารมาถวายพระทัง้ 1,200 รปูไมเ่วน้แตล่ะวัน ท าใหวิ้ทยาลยัสงฆแ์ห่งนีด้  ารง

อยู่ไดแ้มจ้ะไดร้บังบประมาณจากรฐับาลพมา่ไมม่ากนกั  



 

 

 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

12.00 น. ออกเดินทางไปยงั สนามบินเมืองมณัฑะเลย ์ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

13.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินมณัฑะเลย.์...ตรวจเช็คสมัภาระอีกครัง้กอ่นเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

14.15 น. เหินฟ้าสูก่รงุเทพฯ ดว้ย สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ ์เท่ียวบินท่ี PG 710 

16.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

โรงแรม 

ราคาต่อท่าน (บาท) 

2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน 
พกัเด่ียวจ่าย

เพ่ิม 

Mandalay Shwe Phyu 

 
22,900 21,000 19,500 3,500 

Best Western Plus 

 
26,000 24,500 23,000 5,000 

MMaannddaallaayy  HHiillll   

  
27,500 25,500 24,500 6,000 

**ราคาน้ีไม่สามารถเดินทางตรงกบัวนัท่ี 11-16 เม.ย. 61 กรณุาเช็คราคาอีกครัง้** 

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอย ูก่บัท่ีนัง่ว่าง และราคาแพคเกจ เป็นการเสนอราคายงัไม่ไดท้ าการยนืยนั

การจองใดๆ ทางเราสามารถจะแจง้ยนืยนัราคาแพคเกจไดห้ลงัจากท่ีไดท้ราบวนัเดินทางท่ีแน่นอนและจอง

แลว้เรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 

หมายเหต ุ  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทาง

การเมือง ภยัธรรมชาติ แตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคา

ดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะคา่เงนิบาทท่ีไมค่งที่และกรณีท่ีสายการ

บินมีการเรียกเก็บคา่น า้มนัเพ่ิมเตมิจากราคาท่ีก าหนดไว ้



 

 

 

 

ราคาดังกล่าวรวม 

• บตัรโดยสารไป-กลบัชัน้ประหยดั และภาษีกรงุเทพฯ-มณัฑะเลย ์โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์  

• คา่ท่ีพกั 2 คืน (2 ทา่น/หอ้ง) ตามรายการ พรอ้มอาหารเชา้  

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ คา่ยานพาหนะ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินภาษาไทยดแูลตลอดรายการที่ระบ ุ( รอรบัสนามบินมณัฑะเลย ์) 

• คา่อาหารตามที่รายการระบ ุ  

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาดังกล่าวไม่รวม 

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมเตมิจากรายการอาหาร 

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนดไว ้(20 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการขา้งตน้ อาทิ คา่โทรศัพท ์คา่มินบิารภ์ายในหอ้ง ฯลฯ 

• คา่น ากลอ้งถ่ายรปูและกลอ้งวีดีโอเขา้สถานท่ีท่องเที่ยว 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง     

• คา่ทิป ส าหรบัไกด ์และคนขบัรถทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานประเทศพมา่ คา่ของท าบญุวัดมหากนัดายง 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิารและขอ้ควรทราบ 

1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดินทางไป-กลบัใหเ้สร็จสิ้นภายในเดือน 1 ธนัวาคม 2560 – 30 เมษายน 

2561 เทา่นัน้  

2. หากช าระผา่นบคัรเครดิต จะมีการเก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่ม 2 % และบตัร American Express 

คา่ธรรมเนียม 3.5% จากราคาสทุธิ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการ ก าหนดผ ูเ้ดินทางอยา่งต ่า 2 ท่าน และสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

ราคาหากมีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด 

4. รายการและราคาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างการเดินทางเท่านัน้ อาจมีการปรบัเปลี่ยนไดโ้ดยมิตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และยงัมิไดด้ าเนนิการจองใดๆทัง้สิ้น จนกว่าจะไดร้บัการยืนยนัการเดินทาง

จากผูเ้ดินทาง 

5. หลงัจากท าการจองแลว้ บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือคืนเงนิไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น และผู้

เดินทางจะตอ้งรบัผิดชอบคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดขึน้กบัทางบริษทัฯ ทัง้หมด 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคา่มดัจ า และคา่บตัรโดยสารคืนไดไ้มว่่ากรณีๆ ทัง้ส้ิน 



 

 

 

 

7. กรณีท่ีสภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไมอ่ านวย และไมป่ลอดภยัตอ่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะงดการเดินทาง, งดการคืนคา่ใชจ้่าย, งดการชดเชยในรปูแบบตา่งๆ หากแตจ่ะ

พยายามทกุวิถีทางใหท้่านไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ* 

8. ธรรมเนยีมปฏิบตัติอ่ผูใ้หบ้ริการทัง้ พนกังานบริการในโรงแรม พนกังานขบัรถ หรือมคัคเุทศกน์ัน้

คงเป็นการใหส้ินน า้ใจ หากแตส่ินน า้ใจยงัคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผูเ้ดินทางที่รบั

บริการจากบคุคลดงักลา่วโดยตรง ในกรณีนีท้างบริษทัฯมิไดม้ีสว่นไดส้ว่นเสียแตอ่ย่างใด 

9. การเดินทางท่องเท่ียวจะเป็นไปตามรายการที่ก าหนดไว ้ หากมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมี

คา่ใชจ้่ายเพ่ิมเตมิผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ๆในทนัทีท่ีเกิดรายการ ทาง

บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บยอ้นหลงัส าหรบัคา่ใชจ่้ายพิเศษนัน้ๆ  

10. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ท่านผูเ้ดินทางทัง้คณะ

จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

11. ทางบริษทัฯไดจ้ดัท าประกนัภยัอบุตัเิหตสุ าหรบัการเดินทางท่องเที่ยวใหท้กุท่าน ในวงเงนิสงูสดุ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์  

12. ผูเ้ดินทางทกุท่านควรเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเดินทาง ทัง้ในดา้น เคร่ืองใชส้ว่นตวั และ ยา

รกัษาโรค  


