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มณัฑะเลย-์สกายน-์องัวะ-มิงกุน 3 วนั 2 คืน 
รว่มพธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,00 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ 

นัง่รถมา้เทีย่วเมืององัวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน ์

เมนูพเิศษ...กุง้เผา+อาหารไทยเลิศรส 
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วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยองัวะ –  

                  วดับากะยา – มณัฑะเลย ์

 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยองัวะ –  

วดับากะยา – มณัฑะเลย ์
-/-/D 

วนัท่ี 2 
มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – มิงกุน 

– เจดียม์ิงกุน – ระฆงัมิงกุน – เจดียช์ิวพินมิน – มณัฑะเลยฮิ์ลล ์– วดักุโสดอว ์
B/L/D 

วนัท่ี 3 
พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เมืองสกาย ์– เจดียอ์ูมินทงแส่ –  

วดัซุนอูพอนยาชิน – เจดียก์องมูดอว ์– กรุงเทพฯ 
B/L/- 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

 

 

 

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 สายการ

บินบางกอกแอรเ์วย ์เคาทเ์ตอร ์F ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร 

11.55 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์โดยเทีย่วบินที ่PG 709 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

13.20 น. ถึง สนามบินนานาชาตมิณัฑะเลย ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้กว่า ประเทศไทย 30 นาที)  

 
 

เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในไม่กี่เมืองท่ียังคงใช ้ชื่อเดิมเร่ือยมาไม่มีการ

เปล่ียนแปลง ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีมีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุดในพม่า จากน้ันน าท่านขา้ม

เรือสู่ เมืององัวะ ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าถึง 5 ครั้ง ในช่วง 360 ปีระหว่าง ค.ศ. 1365 ถึง ค.ศ. 

1842 ทั้งในสมยัราชวงศอ์งัวะ ราชวงศต์องอู และ ราชวงศอ์ลองพญา เมืององัวะมีท าเลท่ีตั้งเป็นเมืองเกาะ

คลา้ยกรุงศรีอยุธยาในหน้าน ้าจะเขา้ถึงองัวะไดท้างเดียวคือทางเรือ ใหทุ้กท่านได ้นัง่รถมา้ เพื่อท่องเท่ียวชม

ความสวยงามของเมืององัวะ น าท่านชม วิหารมหาอ่องมเยบองซาน หรือเมหนู์ อ๊อกคยงั อนัมาจากชื่อของ

พระนางเมหนู์ มเหสีของพระเจา้พะคยีดอว ์ผูเ้ป็นยายของพระนางศุภยลัต พระราชินีองคสุ์ดทา้ยของพม่า 
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ส่วน ‘อ๊อกคยงั’ หมายถึงวัดท่ีสรา้งดว้ยปูน วัดใหญ่แห่งน้ีสรา้งขึ้ นดว้ยปูนตามแบบโครงสรา้งไมด้ั้งเดิมท่ี

พงัทลายลงในในช่วงแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381 โครงสรา้งดั้งเดิมน้ันว่ากนัว่าสวยอลังการมาก มีหอสวด

มนตท่ี์มีหลงัคาซอ้นสงูมากมายถึง 7 ชั้นเคยเสียหายหนักเมื่อตอนแผ่นดินไหว พระนางชินพยูมะสินพระธิดา

ของพระนางเมหนู์ โปรดใหบ้รูณะขึ้ นมาใหม่ภายหลงั 
 

ผ่านชม หอคอยเมืององัวะ สรา้งขึ้ นเพื่อใชส้งัเกตุการณ์ ขา้ศึก สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1822 หอน้ีเกิดการเอียง

ตวั หรือ ทรุดตวั หลงัจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1838 หลงัจากน้ัน ไดร้ับการบูรณะใหม่ แต่ในปัจจุบนั

ไม่อนุญาตใหนั้กท่องเท่ียวขึ้ นไปดา้นบนหอคอย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ วัดบากะยา สรา้งเมื่อ พ.ศ. 

๒๓๘๖ ในสมยั พระเจา้พะคยีดอว ์หรือ ‘พระเจา้จกักายเมง’ กษัตริยอ์งคท่ี์ 7 ของราชวงศค์องบองอยู่นอกกรุง

องัวะทางทิศใต ้แกะสลักจากไมส้กัทั้งหลัง ภายใน

วดัน้ีมีเสามากถึง 267 ตน้ ยอดหลังคามีหลายชั้น 

ฝีมือและลวดลายการสลกัไมใ้นวดับากายาน้ีถือว่า

ล ้าค่ามากเมื่อเทียบกบัวดัอื่นๆในพม่า ซ่ึงเป็นงาน

แกะสลกัแบบสกุลช่างอยุธยา สงัเกตุไดจ้าก ‘ครุฑ

ยุดนาค’ ท่ีมีพลงัเหมือนจะกระโจนบิน สณันิษฐาน

ว่า ชาวอังวะปัจจุบันคือ กลุ่มคนสยามท่ีถูกกวาด

ต้อนมาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกพ่าย ชาวพม่า 

เรียกคนอยุธยากลุ่มน้ีว่า ชาวโยเดีย วัดแห่งน้ียัง

ไม่ไดร้บัการบูรณะ ดงัน้ันหากใครอยากเห็นวดัไม้

ขนาดใหญ่ฝีมือดั้งเดิมใหรี้บไปเยือนเสียโดยเร็ว ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านขา้มเรือกลบัสู่เมืองมณัฑะเลย ์

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบตา่วตะหมัน่ ระดบัน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล ช่วง

ฤดูหนาว น ้าจะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอนัอุดมสมบรูณ ์เหมาะส าหรบัท าการเพาะปลูก ในช่วงน้ัน ชาวบา้นจึง 

มีการท าการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้ง   

น ้ามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลก 

สรา้งขึ้ นหลงัจากท่ียา้ยราชธานีมาอยู่ท่ีอมรปุระ เป็นสะพานไมส้กัท่ีน ามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระ

เจา้โบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอ ู จึงเรียกชื่อสะพานไมน้ี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ 

ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปี  

 

น าท่านท าบุญถวายปัจจยั ตกับาตรพระสงฆจ์ านวน 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ์ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของพม่าที่เมืองอมรปุ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ

พม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา 

ญ่ีปุ่ น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย ซ่ึงในช่วงเพลาจะมีภิกษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรับ

บาตร น าทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วงัท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่า

แท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต ออ้นชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้น

รายละเอียดเกี่ยวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึง

วนัทีส่อง มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – มิงกุน –  

                   เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน – เจดียช์ิวพนิมิน – มณัฑะเลยฮ์ิลล ์– วดักุโสดอว ์
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เป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมือง มณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่

หลังจาก พระองค ์ส้ินพระชนม์ พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวัดถือไดว้่า เป็นงานฝีมือท่ี

ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง 

 เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมือง

อมรปุระทวนน ้าไปหมู่บา้นมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางล าน ้าอิรวดีและไปไดด้ว้ย

เสน้ทางเรือเท่าน้ันทว่ามีอนุสรณส์ถานท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิร

วดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบา้นกึ่งแพ” เน่ืองจากร  ะดบัน ้าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก 
โดยเฉพาะฤดูน ้าหลาก ระดบัน ้าจะขึ้ นสงูกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ คือถา้น ้า

ขึ้ นสงูก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้ นท่ีดอน ครั้นน ้าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกลน้ ้า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้

แม่น ้ าในชีวิตประจ าวัน น าท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ย

ภายหลงัทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย ์เป็นผลส าเร็จ 

จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ขึ้ นและยากขึ้ น ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑ์

แรงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดียม์ิงกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระ

เจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์

ในสยาม ซ่ึงในเวลาน้ันถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน 
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50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษ แลว้ท าการซ่อง

สุมก าลงัเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทพัพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวน

ใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่า อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้ม่าเสียเมืองในท่ีสุด อย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดีย์

มิงกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหา

เจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความ

มัน่คงถึง 50เมตร ซ่ึงหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 

เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี จากน้ันน าท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่

ไกลจากฐานเจดียม์ิงกุนคือระฆงัมิงกุน ท่ีพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ิง

กุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีเสน้รอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้าหนัก 87 

ตนั เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ีใครสรา้งระฆงัเลียนแบบ จึงรับสัง่ใหป้ระหารชีวิตนายช่าง

ทนัทีท่ีสรา้งเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอส

โกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภมูิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษ์ท่ียงัคงส่ง

เสียงกอ้งกงัวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆ ไปยืนรวมกนัอยู่ใต้

ระฆงัไดถึ้ง 100 คน  
 

จากน้ันน าชม เจดียช์ินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช้ื่อว่าเป็นเจดียท่ี์

สวยสง่ามากแห่งหน่ึง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพื่อ

เป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้ับ

สมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดียอ์งค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ท่ีสรา้งขึ้ นดว้ยหลักภูมิจกัรวาลคือมีองค์

เจดียส์ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อนัเชื่อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ย
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ขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากน้ันเดินทางกลับมายงัมณัฑะเลย์ น าท่านชมทศันียภาพของ

เมืองหลวงเก่าของพม่าท่ีภูเขามัณฑะเลยฮ์ิลล์ สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขามัณฑะเลยร์อบวิหารมี

ระเบียงส าหรบัชมทศันียภาพเมืองมณัฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแม่น ้าอิระวดี พระบรมมหาราชวงั  

จากน้ันน าชม วดักุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สงู 30 เมตร ซ่ึงจ าลอง

แบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี5 และ ถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี 

ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง 2,400 รูปในการคดัลอก และใช้

เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกท่ีช าระขึ้ นในครั้งน้ี เรียกไดว้่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่ม

ใหญ่ท่ีสุดในโลก”   

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

04.00 น. น าท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพกัตร ์ 

                    พระมหามยัมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) ถือเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” 

ถือเป็นส่ิงบชูาสงูสุดของชาวพม่า สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  

วนัทีส่าม พธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เมืองสกาย ์– เจดียอ์ูมินทงแส่ –  

                   วดัซุนอูพอนยาชิน – เจดียก์องมูดอว ์– กรุงเทพฯ 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านเขา้ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ้ นตามผังภูมิจกัรวาลแบบ

พราหมณป์นพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีก าแพง

ลอ้มรอ้บทั้งส่ีทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ท่ีประตู ท าสัญลักษณ์จักรราศี

ประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยัตตั้ด (ยอด

ปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกนัว่า ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน ยอด

ปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยใหก้ษัตริย์ตดัสินพระทัยในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  แต่

ปัจจุบนัทางการพม่าไดจ้ าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมือง

สกายน์ ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดีย์จ านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น ้ า ประมาณพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 มีเจา้เชื้ อสายไทยใหญ่เมือง สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตั้งตนเป็นกษัตริยอ์ยู่เมือง

สกายน์ ที่ตั้งปัจจุบนัอยู่ไหล่เนินเขาบนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าอิรวะดี ห่างจาก มณัฑะเลยไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 

10 กม. สกายน์เป็นราชธานี ไดป้ระมาณ 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอ านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมินพญา 

ไดร้บัชยัชนะ จึงยา้ยเมืองหลวงใหม่ มาตั้งท่ีปากแม่น ้า มิดแง ตรงท่ีบรรจบกบัแม่น ้า อิรวะดี จนเป็น  ท่ีตั้งของ
เมืองอังวะในเวลาต่อมา น าท่านเปล่ียนพาหนะในการเดินทางเป็นรถสองแถวเพื่อเดินทางขึ้ นสู่  ยอดเขา

สกายน ์ซ่ึงเป็นภเูขาขนาดกลาง มีความสวยงามดา้นทศันียภาพ สามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ ท่ีกระจาย ราย
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ลอ้มอยู่โดยรอบ สุดสายตาจะเป็นแม่น ้า อิระวดี ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายส าคญัของเมืองน้ี จากน้ันน าทุกท่านชม 

เจดียอ์ูมินทงแส่ หรือวดั 30 ถ ้า วดัน้ีอยู่บริเวณช่วงกลางของเนินเขาสกายน์ ภายในจะมีพระพุทธรูปจ านวน 

45 องค ์ประดิษฐานอยู่ดา้นในเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกลม มีทางเดินโคง้คู่ไปกบัพระพุทธรูป น าท่านสู่ วัดซุนอู

พอนยาชิน วดัน้ีมียอดเจดีย ์สูงถึง 29 เมตร ภายในเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายนอก

รอบๆวัดสามารถเดินชมวิวได ้บริเวณน้ีถือเป็นจุดชมวิวของเมือง นอกจากจะเห็นวิวของแม่น ้ าอิระวดีท่ีสวย

งดงามแลว้ มองลงมาก็จะเห็นเหล่าวดัและเจดีย์มากมายในบริเวณเขาสกายน์แห่งน้ี ถือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีดี

ท่ีสุดของเมือง เพราะจะเห็นเมืองโดยรอบ 360 องศา จากน้ันน าท่านชม เจดียก์องมูดอว ์(KaungHmuDaw 

Pagoda) หรอื วดัเจดียน์มสาว สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยพระเจา้ตาหลู่น เพื่อใชป้ระดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้ 

ทรงของเจดีย์คลา้ยทรงคร่ึง

วงกลมคว ่า  เ ป็นศิลปะใน

แบบของชาว สิ งหล  ห รื อ 

เรียกอีกอย่างว่า เจดีย์ทรง

ลังกา องค์เจดีย์มีความสูง 

46 เมตร เส้นรอบวงวัดได ้

274 เมตร เน่ืองจากรูปทรง

เจดียค่์อนขา้งแปลกตา คลา้ย

กับนมของหญิงสาว จึงเป็น

ท่ีมาของชื่อ  เจดีย์นมสาว 

ปัจจุบันตัวเจดีย์มีการบูรณะ

ใหม่ ถูกทาใหเ้ป็นสีทองทั้งหมดเพื่อความสวยงาม  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินมณัฑะเลย ์เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

19.15 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG 714 

21.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพ่ิม 

03-05 พ.ค. 62 

10-12 พ.ค. 62 

24-26 พ.ค. 62 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 

07-09 มิ.ย. 62 

14-16 มิ.ย. 62 

21-23 มิ.ย. 62 

28-30 มิ.ย. 62 

05-07 ก.ค. 62 

12-14 ก.ค. 62 

19-21 ก.ค. 62 

02-04 ส.ค. 62 

16-18 ส.ค. 62 

23-25 ส.ค. 62 

30 ส.ค.-01 ก.ย. 62 

13-15 ก.ย. 62 

27-29 ก.ย. 62 

04-06 ต.ค 62 

18-20 ต.ค 62 

23-25 ต.ค. 62 

25-27 ต.ค. 62 

01-03 พ.ย. 62 

08-10 พ.ย. 62 

15-17 พ.ย. 62 

22-24 พ.ย. 62 

29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

13-15 ธ.ค. 62 

20-22 ธ.ค. 62 

 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

 

 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

11,999 บาท 

 

 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

11,499 บาท 

 

 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 

1,900 บาท

1,900 บาท 
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17-19 พ.ค. 62 

13-15 ก.ค. 62 

26-28 ก.ค. 62 

09-11 ส.ค. 62 

10-12 ส.ค. 62 

06-08 ก.ย. 62 

20-22 ก.ย. 62 

11-13 ต.ค. 62 

06-08 ธ.ค. 62 

07-09 ธ.ค. 62 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

12,000 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

18-20 พ.ค. 62 

27-29 ก.ค. 62 

12-14 ต.ค. 62 

12,900 บาท 

12,900 บาท 

12,900 บาท 

12,900 บาท 

12,900 บาท 

12,900 บาท 

12,400 บาท 

12,400 บาท 

12,400 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

27-29 ธ.ค. 62 

28-30 ธ.ค. 62 

30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63 

15,900 บาท 

15,900 บาท 

15,900 บาท 

15,900 บาท 

15,900 บาท 

15,900 บาท 

15,400 บาท 

15,400 บาท 

15,400 บาท 

2,900 บาท 

2,900 บาท 

2,900 บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

800 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

อตัราน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอรเ์วยส ์

 ค่าภาษีสนามบิน 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าที่พกัระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 2 คืน 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวติเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-

85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูง

กวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า 

**อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 
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อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 800 บาท / ลูกทวัร ์1 ทา่น / ทรปิ 

     (ช าระทีส่นามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 
 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และที่นัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 กรณีท าการยกเลิกหลังจากท าการมดัจ าทวัร์มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทได้

ด าเนินการช าระเงินค่าตัว๋เครื่องบินเต็มจ านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย พรอ้มทั้งไดม้ดัจ าค่าหอ้งพกัเป็นจ านวนเงิน 

50 % ของราคาหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
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 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ทา่น ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่

พดูภาษาไทยได ้คอยรบัทีส่นามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี 

แตถ่า้ต  า่กว่า 10 ทา่น ทางบรษิัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
 

 


