
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

มณัฑะเลย-์สกายน-์องัวะ-มิงกุน � วนั � คืน 
รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี ! ใน # มหาบูชาสถาน ตกับาตรพระสงฆก์ว่า !,** รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ 

นั -งรถมา้เที-ยวเมืององัวะ ชมวิว �/* องศา ณ ยอดเขาสกายน ์
เมนูพิเศษ...กุง้เผา+อาหารไทยเลิศรส 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

ตารางการเดินทาง 

วนัที� � 
กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – วหิารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยองัวะ –  

วดับากะยา – มณัฑะเลย ์
-/-/D 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที-หนึ-ง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยองัวะ –  

                  วดับากะยา – มณัฑะเลย ์

วนัที� $ 
มณัฑะเลย ์– สะพานไมอ้เูป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – มิงกุน 

– เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน – เจดียชิ์วพินมิน – มณัฑะเลยฮิ์ลล ์– วดักุโสดอว ์
B/L/D 

วนัที� . 
พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เมืองสกาย ์– เจดียอ์มิูนทงแส่ –  

วดัซุนอพูอนยาชิน – เจดียก์องมดูอว ์– กรุงเทพฯ 
B/L/- 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
 
 
 
09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัAน B ประตู B สาย

การบินบางกอกแอรเ์วย ์เคาทเ์ตอร ์F ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและ
เอกสาร 

11.55 น.  �ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์โดยเที-ยวบินที- PG 709 (บรกิารอาหารบนเครื-อง) 
13.20 น. �ถึง สนามบินนานาชาตมิณัฑะเลย ์นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

(เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนมารช์า้กวา่ ประเทศไทย 30 นาที)  

 
 

เมืองมัณฑะเลย ์อดีตราชธานีของพม่า ซึ�งเป็นเพียงหนึ� งในไม่กี�เมืองที�ยงัคงใช ้ชื�อเดิมเรื�อยมาไม่มีการ
เปลี�ยนแปลง ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดชื้�อว่าเป็นเมืองที�มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที�สุดในพม่า จากนัEนนําท่าน
ขา้มเรือสู่ เมืององัวะ ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าถึง F ครัEง ในช่วง .GH ปีระหว่าง ค.ศ. �.GF ถึง 
ค.ศ. �IJ$ ทัEงในสมยัราชวงศอ์งัวะ ราชวงศต์องอ ูและ ราชวงศอ์ลองพญา เมืององัวะมีทาํเลที�ตัEงเป็นเมือง
เกาะคลา้ยกรุงศรีอยุธยาในหน้านํE าจะเขา้ถึงอังวะไดท้างเดียวคือทางเรือ ใหทุ้กท่านได ้นั -งรถมา้ เพื�อ
ท่องเที�ยวชมความสวยงามของเมืององัวะ นําท่านชม วิหารมหาอ่องมเยบองซาน หรือเมหนู์ ออ๊กคยงั อนั
มาจากชื�อของพระนางเมห์นู มเหสีของพระเจา้พะคยีดอว ์ผูเ้ป็นยายของพระนางศุภยลัต พระราชินีองค์
สุดท้ายของพม่า ส่วน ‘อ๊อกคยัง’ หมายถึงวัดที�สรา้งด้วยปูน วัดใหญ่แห่งนีE สรา้งขึE นด้วยปูนตามแบบ
โครงสรา้งไมด้ัEงเดิมที�พงัทลายลงในในช่วงแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.$.I� โครงสรา้งดัEงเดิมนัEนว่ากนัว่าสวย



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อลงัการมาก มีหอสวดมนตที์�มีหลงัคาซอ้นสูงมากมายถึง O ชัEนเคยเสียหายหนักเมื�อตอนแผ่นดินไหว พระ
นางชินพยมูะสินพระธิดาของพระนางเมหนู์ โปรดใหบ้รูณะขึE นมาใหมภ่ายหลงั 
 

ผ่านชม หอคอยเมืององัวะ สรา้งขึE นเพื�อใชส้งัเกตุการณ ์ขา้ศึก สรา้งขึE นในปี ค.ศ. �I$$ หอนีE เกิดการเอียง
ตัว หรือ ทรุดตัว หลังจากที�เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. �I.I หลังจากนัEน ไดร้ับการบูรณะใหม่ แต่ใน
ปัจจุบนัไม่อนุญาตใหนั้กท่องเที�ยวขึE นไปดา้นบนหอคอย จากนัEนนําท่านเดินทางต่อสู่ วดับากะยา สรา้งเมื�อ 
พ.ศ. ๒๓๘๖ ในสมยั พระเจา้พะคยีดอว ์หรือ ‘พระเจา้จกักายเมง’ กษัตริยอ์งคที์� O ของราชวงศค์องบองอยู่
นอกกรุงองัวะทางทิศใต ้แกะสลกัจากไมส้กัทัEงหลงั 
ภายในวดันีE มีเสามากถึง $GO ตน้ ยอดหลังคามี
หลายชัEน ฝีมือและลวดลายการสลกัไมใ้นวดับากา
ยานีE ถือว่าลํEาค่ามากเมื�อเทียบกับวดัอื�นๆในพม่า 
ซึ�งเป็นงานแกะสลกัแบบสกุลช่างอยุธยา สงัเกตุได้
จาก ‘ครุฑยุดนาค’ ที�มีพลังเหมือนจะกระโจนบิน 
สณันิษฐานว่า ชาวองัวะปัจจุบนัคือ กลุ่มคนสยาม
ที�ถูกกวาดตอ้นมาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกพา่ย ชาว
พมา่ เรียกคนอยุธยากลุ่มนีE วา่ ชาวโยเดีย วดัแห่งนีE
ยงัไม่ไดร้บัการบูรณะ ดงันัEนหากใครอยากเห็นวดั
ไมข้นาดใหญ่ฝีมือดัEงเดิมใหรี้บไปเยอืนเสียโดยเร็ว ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านขา้มเรือกลบัสู่เมืองมณัฑะเลย ์

คํ -า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
� เขา้สู่พกัที� ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัEนนําท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั -น ระดับนํEาในทะเลสาบจะมีนํEาขึE นเยอะหรือน้อยขึE นอยู่กบัฤดูกาล 
ช่วงฤดูหนาว นํE าจะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก ในช่วงนัEน 
ชาวบา้นจึง มีการทําการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดู
หนาว เหนือทอ้ง  นํEามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ �.$ กิโลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้กั
ที�ยาวที�สุดในโลก สรา้งขึE นหลงัจากที�ยา้ยราชธานีมาอยู่ที�อมรปุระ เป็นสะพานไมส้กัที�นํามาจากเมืององัวะ 
โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ชื�อวา่ เสาอ ู จึงเรียกชื�อสะพานไมนี้E  ตามชื�อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใช้
ไมส้กัถึง �,$HI ตน้ ซึ�งมีอายุกวา่ $HH ปี  

 

นําท่านทาํบุญถวายปัจจยั ตกับาตรพระสงฆจ์าํนวน �,JHH รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ซึ�งเป็นวดัที�ใหญ่ที�สุด
ของพม่าที�เมืองอมรปุ ตัEงอยูริ่มทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอเูบ็ง และเป็นวทิยาลยัสงฆที์�ใหญ่ที�สุดของ
พม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า �,$HH คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา 
ญี�ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย ซึ�งในช่วงเพลาจะมีภิกษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการสาํรวมเพื�อรบั
บาตร นําทุกท่านเยี�ยมชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วงัที�สรา้งดว้ยไมส้กัทัEงหลงั งดงามตามศิลปะพมา่

วนัที-สอง มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – มิงกุน –  
                   เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน – เจดียชิ์วพินมิน – มณัฑะเลยฮิ์ลล ์– วดักุโสดอว ์



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

แท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต ออ้นชอ้ย ทัEงหลงัคา บานประตู และ หน้าต่าง โดย
เนน้รายละเอียดเกี�ยวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดงในปี พ.ศ. $JHH 
ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที�เมือง มณัฑะเลยเ์พื�อเป็นตาํหนักยามแปรพระราชฐาน 
แต่หลงัจาก พระองค ์สิE นพระชนม ์พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันีE ถวายเป็นวดัถือไดว้า่ เป็นงานฝีมือที�
ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 

 เที-ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 
นําท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นํEาอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมือง
อมรปุระทวนนํEาไปหมู่บา้นมิงกุน ซึE งเป็นส่วนหนึ�งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาํนํEาอิรวดีและไปได้
ดว้ยเสน้ทางเรือเท่านัEนทว่ามีอนุสรณ์สถานที�แสดงความยิ�งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็น
หมู่บา้นอิรวดีที�มีลกัษณะเป็น “กึ�งบา้นกึ�งแพ” เนื�องจากร  ะดบันํEาอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่าง
กนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํEาหลาก ระดบันํEาจะขึE นสงูกวา่ฤดูแลว้กวา่ �H เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ�งแพ 
คือถา้นํEาขึE นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึE นที�ดอน ครัEนนํEาลงมากก็ยกบา้นมาตัEงใกลนํ้Eา เพื�อความสะดวกสบาย
ในการใชแ้ม่นํEาในชีวิตประจาํวนั นําท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง 
ดว้ยภายหลงัทรงเคลื�อนทัพไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที�มณัฑะเลย ์เป็น
ผลสาํเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที�จะกระทาํการใหญ่ขึE นและยากขึE น ดว้ยการทาํสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้ม
กบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสรา้งเจดียมิ์งกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิ เพื�อประดิษฐานพระทนัตธาตุที�
ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ�งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ�งกว่า



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึ�งในเวลานัEนถือเป็นเจดียที์�สงูที�สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระ
กนัจาํนวน FH,HHH คนหลบหนีการขดขี�แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณติัขององักฤษ แลว้
ทําการซ่องสุมกําลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลัง
กลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พมา่ อนัเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํใหพ้มา่เสียเมืองในที�สุด อยา่งไรก็ตาม
งานก่อสรา้งเจดียมิ์งกุนดําเนินไปไดเ้พียง O ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยใน
สงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ�งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์ึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทวา่ใหญ่โตมหึมา
ดั �งภูเขาอิฐที�มีความมั �นคงถึง FHเมตร ซึ�งหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียที์�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดในโลก 
เพราะสูงถึง �F$ เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวในปี จากนัEนนําท่าน
ชม ระฆงัมิงกุน ไมไ่กลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุน ที�พระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยสาํเร็จ เพื�ออุทิศ
ทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยกัษ์ที�มีเสน้รอบวงถึง �H เมตร สูง 
..OH เมตร นํEาหนัก IO ตัน เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหมี้ใครสรา้งระฆงัเลียนแบบ จึง
รบัสั �งใหป้ระหารชีวิตนายช่างทันทีที�สรา้งเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษ์ที�มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหนึ�ง
แห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจ
วา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษ์ที�ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน ทัEงนีE เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนีE  
โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆ ไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง �HH คน  
 

จากนัEนนําชม เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดชื้�อวา่เป็นเจดียที์�
สวยสง่ามากแห่งหนึ�ง สรา้งขึE นในปี พ.ศ.$.F_ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพื�อ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เป็นอนุสรณ์แห่งความรกัที�พระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ�งถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้บั
สมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดียอ์งคนี์E เป็นพุทธศิลป์ที�สรา้งขึE นดว้ยหลกัภูมิจกัรวาลคือมีองค์
เจดียส์ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อนัเชื�อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ย
ขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากนัEนเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์นําท่านชมทศันียภาพของ

เมืองหลวงเก่าของพม่าที�ภูเขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะสิ�งศักด̀ิสิทธ̀ิ ที�อยู่บนภูเขามณัฑะเลยร์อบวิหารมี
ระเบียงสาํหรบัชมทศันียภาพเมืองมณัฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแมนํ่Eาอิระวดี พระบรมมหาราชวงั  
จากนัEนนําชม วัดกุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง .H เมตร ซึ�ง
จาํลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัที�พระเจา้มินดงสรา้งขึE นเพื�อเป็นอนุสรณ์
แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัEงที�F และ ถือเป็นครัEงแรกที�มีการจารึกลงบนหินอ่อน O$_ แผ่นเป็น
ภาษาบาลี ทัEงหมด จารึกพระไตรปิฎก IJ,HHH พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง $,JHH รูปในการ
คัดลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน กว่าจะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกที�ชําระขึE นในครัEงนีE  เรียกไดว้่าเป็น 
“พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที�สุดในโลก”   

คํ -า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

� เขา้สู่พกัที� ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 
 
 

04.00 น. นําท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศกัด̀ิสิทธ̀ิในพิธีกรรมลา้งหนา้พระพกัตร ์ 

วนัที-สาม พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เมืองสกาย ์– เจดียอ์ูมินทงแส ่–  
                   วดัซุนอูพอนยาชิน – เจดียก์องมูดอว ์– กรุงเทพฯ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

                    พระมหามยัมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (� ใน F สิ�งศกัด̀ิสิทธ̀ิของพมา่) ถือเป็นตน้แบบ
พระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�อง เครื�องกษัตริยที์�ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคาํเนืE อ
นิ�ม” ถือเป็นสิ�งบชูาสงูสุดของชาวพมา่ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ที�พกั  

 
 

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทุกท่านเขา้ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึE นตามผงัภูมิจกัรวาลแบบ

พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส มี
กําแพงลอ้มรอ้บทัEงสี�ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทัEงสิE น 12 ประตู ที�ประตู ทําสัญลักษณ์
จกัรราศีประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยตัตัEด 
(ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชัEนสงู 78 เมตร เชื�อกนัวา่ ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน 
ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษัตริยต์ดัสินพระทยัในเรื�องต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่
ปัจจุบนัทางการพมา่ไดจ้าํลองขึE นใหมอี่กครัEงบนฐานเดิมในโลก 

เที-ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัEนเดินทางสู่ เมืองสกายน ์ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาที�สาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมือง
สกายน์ ลุ่มแม่นํE าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายที�ตัEงเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั�งแม่นํE า ประมาณพุทธ
ศตวรรษที� �_ มีเจา้เชืE อสายไทยใหญ่เมือง สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตัEงตนเป็นกษัตริยอ์ยูเ่มือง



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สกายน์ ที�ตัEงปัจจุบันอยู่ไหล่เนินเขาบนฝั�งตะวันตกของแม่นํE าอิรวะดี ห่างจาก มัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้
ประมาณ �H กม. สกายน์เป็นราชธานี ไดป้ระมาณ F_ ปี ภายหลงัเกิดการชิงอาํนาจกนั สุดทา้ยพระเจา้
โดะมินพญา ไดร้บัชยัชนะ จึงยา้ยเมืองหลวงใหม ่มาตัEงที�ปากแมนํ่Eา มิดแง ตรงที�บรรจบกบัแมนํ่Eา อิรวะดี จน
เป็น  ที�ตัEงของเมืององัวะในเวลาต่อมา นําท่านเปลี�ยนพาหนะในการเดินทางเป็นรถสองแถวเพื�อเดินทางขึE นสู่ 
ยอดเขาสกายน ์ซึ�งเป็นภูเขาขนาดกลาง มีความสวยงามดา้นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ ที�
กระจาย รายลอ้มอยูโ่ดยรอบ สุดสายตาจะเป็นแม่นํEา อิระวดี ซึ�งเป็นแม่นํEาสายสาํคญัของเมืองนีE  จากนัEนนํา
ทุกท่านชม เจดียอ์ูมินทงแส่ หรือวดั .H ถํEา วดันีE อยู่บริเวณช่วงกลางของเนินเขาสกายน์ ภายในจะมี
พระพุทธรูปจํานวน JF องค์ ประดิษฐานอยู่ด้านในเรียงกันเป็นครึ�งวงกลม มีทางเดินโค้งคู่ไปกับ
พระพุทธรูป นําท่านสู่ วดัซุน
อูพ อนยาชิน  วัด นีE มี ยอด
เจดีย ์สงูถึง $_ เมตร ภายใน
เจดีย์เป็นที�ประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ ภายนอก
รอบๆวัดสามารถเดินชมวิว
ได ้บริเวณนีE ถือเป็นจุดชมวิว
ของเมือง นอกจากจะเห็นวิว
ของแมนํ่Eาอิระวดีที�สวยงดงาม
แลว้ มองลงมาก็จะเห็นเหล่า
วัด และเจ ดี ย์ม ากม าย ใน
บริเวณเขาสกายน์แห่งนีE  ถือวา่เป็นจุดชมววิที�ดีที�สุดของเมือง เพราะจะเห็นเมืองโดยรอบ .GH องศา จากนัEน
นําท่านชม เจดียก์องมูดอว ์(KaungHmuDaw Pagoda) หรือ วดัเจดียน์มสาว สรา้งเมื�อปี ค.ศ. �G.G โดย
พระเจา้ตาหลู่น เพื�อใชป้ระดิษฐานพระเขีE ยวแกว้ ทรงของเจดียค์ลา้ยทรงครึ�งวงกลมควํ �า เป็นศิลปะในแบบ
ของชาวสิงหล หรือ เรียกอีกอย่างว่า เจดียท์รงลงักา องคเ์จดียมี์ความสูง JG เมตร เสน้รอบวงวดัได ้$OJ 
เมตร เนื�องจากรูปทรงเจดียค่์อนขา้งแปลกตา คลา้ยกบันมของหญิงสาว จึงเป็นที�มาของชื�อ เจดียน์มสาว 
ปัจจุบนัตวัเจดียมี์การบรูณะใหม ่ถูกทาใหเ้ป็นสีทองทัEงหมดเพื�อความสวยงาม  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินมณัฑะเลย ์เพื�อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

�_.�5 น. �ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที-ยวบินที- PG 714 
                    (บรกิารอาหารบนเครื-อง) 
21.40 น. �ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 
 
 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที-เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที-ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที-เกี-ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที-ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที-ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั hวดงักลา่ว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิiในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่�ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 

พกัเดียวเพิ-ม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

*�-*# พ.ค. /� 
!*-!� พ.ค. /� 
�B-�/ พ.ค. /� 
�! พ.ค. – *� มิ.ย. /� 
*k-*l มิ.ย. /� 
!B-!/ มิ.ย. /� 
�!-�� มิ.ย. /� 
�m-�* มิ.ย. /� 
*#-*k ก.ค. /� 
!�-!B ก.ค. /� 
!l-�! ก.ค. /� 
*�-*B ส.ค. /� 
!/-!m ส.ค. /� 
��-�# ส.ค. /� 
�* ส.ค.-*! ก.ย. /� 
!�-!# ก.ย. /� 
�k-�l ก.ย. /� 
*B-*/ ต.ค /� 
!m-�* ต.ค /� 
��-�# ต.ค. /� 
�#-�k ต.ค. /� 
*!-*� พ.ย. /� 
*m-!* พ.ย. /� 
!#-!k พ.ย. /� 
��-�B พ.ย. /� 
�l พ.ย.-*! ธ.ค. /� 
!�-!# ธ.ค. /� 
�*-�� ธ.ค. /� 
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!!,lll บาท 
!!,lll บาท 
!!,lll บาท 

 

 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 
!!,Bll บาท 

 

 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 
!,l** บาท
!,l** บาท 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

!k-!l พ.ค. /� 
!�-!# ก.ค. /� 
�/-�m ก.ค. /� 
*l-!! ส.ค. /� 
!*-!� ส.ค. /� 
*/-*m ก.ย. /� 
�*-�� ก.ย. /� 
!!-!� ต.ค. /� 
*/-*m ธ.ค. /� 
*k-*l ธ.ค. /� 

!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 

!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 
!�,#** บาท 

!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 
!�,*** บาท 

!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 

!m-�* พ.ค. /� 
�k-�l ก.ค. /� 
!�-!B ต.ค. /� 

!�,l** บาท 
!�,l** บาท 
!�,l** บาท 

!�,l** บาท 
!�,l** บาท 
!�,l** บาท 

!�,B** บาท 
!�,B** บาท 
!�,B** บาท 

!,l** บาท 
!,l** บาท 
!,l** บาท 

�k-�l ธ.ค. /� 
�m-�* ธ.ค. /� 
�* ธ.ค /� – *! ม.ค. /� 

!#,l** บาท 
!#,l** บาท 
!#,l** บาท 

!#,l** บาท 
!#,l** บาท 
!#,l** บาท 

!#,B** บาท 
!#,B** บาท 
!#,B** บาท 

�,l** บาท 
�,l** บาท 
�,l** บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน � ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 
ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ-น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
m** บาท / ลกูทวัร ์! ท่าน / ทริป (ชาํระที-สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

อตัรานีA รวม 
� ตั eวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอรเ์วยส ์
� ค่าภาษีสนามบิน 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัระดบั . ดาว รวมทัEงสิE น $ คืน 
� ค่าระวางนํEาหนัก $H กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวติเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

FHH,HHH  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง G-OF ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากวา่ G ปี หรือ ระหวา่ง OF-
IF ปี คุม้ครอง FH % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทัEงนีE ขึE นอยู่กบัเงื�อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูง
กวา่ IF ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ 
**อาหารเป็นพิษเท่านัEน**) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัรานีA ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ�ม O% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย .% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

� ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ-น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย m** บาท / ลูกทัวร ์! ท่าน / 
ทรปิ 

     (ชาํระที-สนามบินก่อนการเดินทาง) 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํAามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที-สายการบินมีการปรบัขึA นราคา 
 

เงื-อนไขการจองทวัร ์
� กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ F,HHH บาท หลงัจากที�ไดท้าํการจอง และที�นั �งจะถูกยนืยนัเมื�อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัEน 
� ชาํระค่าทวัรท์ัEงหมด �J วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

• กรณีทาํการยกเลิกหลงัจากทาํการมดัจาํทวัรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการคืนมดัจาํทัEงหมด เนื�องจากบริษัทได้
ดาํเนินการชาํระเงินค่าตั eวเครื�องบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย พรอ้มทัEงไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวน
เงิน FH % ของราคาหอ้งพกั 

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ̀ิในการคืนเงินทัEงหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครัEง ทัEงนีE  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ัEงหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึE นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์E  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ
เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทัวรนี์E เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ̀ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัEงหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทัEงนีE ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 
� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง !# ท่านขึA นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 
!*-!# ทา่น ทางบริษทัฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถิ-น ที-
พดูภาษาไทยได ้คอยรบัที-สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกทา่น ตลอดการเดินทางที-ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี 
แตถ่า้ต ํ -ากว่า !* ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นัAน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


