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รหสัโปรแกรม : 14938  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 

น ัง่รถมา้เทีย่วชมเมอืงองัวะ ชมสะพานไมส้กัยาวทีส่ดุในโลก 
ตกับาตรพระสงฆท์ีว่ดัมหากนัดายงค ์

ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ชมววิเมอืงทีม่ณัฑะเลยฮ์ลิล ์
ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด ีเทีย่วเมอืงมงิกนุชมทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริะวด ี

เทีย่วชมวดั 30 ถ า้ทีเ่ขาสกายน ์
นมสัการพระมหามยัมนุสี ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์1 ใน 5 แหง่พมา่ 

รว่มพธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ ี
แจกฟร.ี..ผา้เช็ดหนา้พรอ้มน า้ลา้งพระพกัตร ์

อาหารพเิศษ...กุง้เผา+เป็ดยา่ง 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์เมืององัวะ-วิหารมหาอ่องมเยบองซาน-ผา่นชมหอคอยองัวะ-วดับากะยา 
09.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประตู 4เคาน์เตอรF์สายการ

บินบางกอกแอรเ์วยโ์ดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 
                 ***ทุกท่านสามารถพกัผอ่นก่อนขึ้นเคร่ือง ได้ท่ีห้องรบัรองผูโ้ดยสาร Boutique Lounge*** 
11.55 น. บนิตรงสู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยเ์ท่ียวบินท่ี PG 709(บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
13.20น. เดนิทางถงึสนามบินมนัฑะเลย ์ หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 30 นาท)ี 
จากนัน้น าท่านนัง่เรือข้ามฟากไปเมืององัวะ ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของพม่าถงึ 5 ครัง้ ในช่วง 360 ปี
ระหว่าง ค.ศ. 1365 ถงึ ค.ศ. 1842 ทัง้ในสมยัราชวงศอ์งัวะ ราชวงศต์องอู และราชวงศอ์ลองพญา เมอืงองั
วะมที าเลทีต่ ัง้เป็นเมอืงเกาะคลา้ยกรงุศรอียธุยาในหน้าน ้าจะเขา้ถงึองัวะไดท้างเดยีวคอืทางเรอื น าทุกท่าน
นัง่รถม้า เพ่ือท่องเท่ียวชมความสวยงามของเมืององัวะ น าท่านชมวิหารมหาอ่องมเยบองซาน หรือ
เมหนู์ออ๊กคยงั อนัมาจากชื่อของพระนางเมหนู์ มเหสขีองพระเจา้พะคยดีอว ์ ผูเ้ป็นยายของพระนาง
ศุภยลตั พระราชนิีองคส์ุดทา้ยของพมา่ ส่วน ‘อ๊อกคยงั’ หมายถงึวดัทีส่รา้งดว้ยปนู วดัใหญ่แห่งนี้สรา้งขึน้
ดว้ยปนูตามแบบโครงสรา้งไมด้ัง้เดมิทีพ่งัทลายลงในในช่วงแผ่นดนิไหวในปี พ.ศ.2381 โครงสรา้งดัง้เดมินัน้
ว่ากนัว่าสวยอลงัการมาก มหีอสวดมนตท์ีม่หีลงัคาซอ้นสงูมากมายถงึ 7 ชัน้เคยเสยีหายหนกัเมือ่ตอน
แผ่นดนิไหว แต่พระนางชนิพยมูะสนิพระธดิาของพระนางเมหนู์ โปรดใหบ้รูณะขึน้มาใหม่ภายหลงั 
ผา่นชมหอคอยเมืององัวะ สรา้งขึน้เพื่อใชส้งัเกตุการณ์ขา้ศกึ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1822 หอนี้เกดิการเอยีง
ตวั หรอืทรดุตวั หลงัจากทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1838 หลงัจากนัน้ไดร้บัการบูรณะใหม ่ แต่ในปัจจบุนั
ไมอ่นุญาตใหน้กัท่องเทีย่วขึน้ไปดา้นบนหอคอย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่วดับากะยา สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2386 ในสมยัพระเจา้พะคยดีอว ์ หรอื ‘พระเจา้
จกักายเมง’ กษตัรยิอ์งคท์ี ่ 7 ของราชวงศค์องบองอยูน่อกกรงุองัวะทางทศิใต ้ แกะสลกัจากไมส้กัทัง้หลงั 
ภายในวดันี้มเีสามากถงึ 267 ตน้ ยอดหลงัคามหีลายชัน้ ฝีมอืและลวดลายการสลกัไมใ้นวดับากายานี้ถอืว่า
ล ้าค่ามากเมือ่เทยีบกบัวดัอื่นๆในพม่า ซึง่เป็นงานแกะสลกัแบบสกุลช่างอยธุยา สงัเกตุไดจ้าก ‘ครฑุยดุนาค’ 
ทีม่พีลงัเหมอืนจะกระโจนบนิ สนันิษฐานว่าชาวองัวะปัจจบุนัคอืกลุ่มคนสยามทีถู่กกวาดตอ้นมาตอนกรงุศรี
อยธุยาแตกพ่าย ชาวพม่าเรยีกคนอยธุยากลุ่มนี้ว่า ชาวโยเดยี วดัแห่งนี้ยงัไมไ่ดร้บัการบูรณะดงันัน้หากใคร
อยากเหน็วดัไมข้นาดใหญ่ฝีมอืดัง้เดมิกไ็มค่วรพลาด ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่เรอืขา้มฟากกลบัเมอืง
มณัฑะเลย ์

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 พกัท่ี MANDALAY SHWE PHYU HOTELหรือเทียบเท่า 3* 
วนัท่ีสอง มณัฑะเลย-์สะพานไม้อเูป็ง-วดัมหากนัดายงค-์พระราชวงัไม้สกัชเวนานดอว-์มิงกนุ-ล่องเรือแม่น ้าอิ

ระวดี-เจดียมิ์งกนุ-ระฆงัมิงกนุ-เจดียชิ์นพิวมิน-วดักโุสดอ-มณัฑะเลยฮิ์ลล ์
เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองอมรปรุะ เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะทีอ่ยูท่างตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลย ์ ซึง่เป็นราชธานี

แห่งหนึ่งของพมา่เพยีง 76 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400น าท่านชมสะพานอเูป็ง 
สรา้งขึน้จากไมส้กัทีย่าวทีสุ่ดในโลก มคีวามยาวกว่า 1,200 เมตร ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมานทางตอนใต้
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ของเมอืงอมรปรุะ มุง่ตรงไปสู่เจดยีเ์จา๊ต่อจอียูอ่กีฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจา้ปดุงโปรดฯ ใหขุ้นนางนาม
ว่าอูเป็งเป็นแมท่พันายกองงานสรา้งสะพานแห่งนี้โดยใชไ้มส้กัทีร่ ือ้จากพระราชวงัเก่าแห่งกรงุองัวะ จ านวน 
1,208ตน้ ทีส่รา้งไวเ้มือ่ 200 กว่าปีทีแ่ลว้  
น าท่านเดนิทางสู่วดัมหากนัดายงค ์ ใหทุ้กท่านไดท้ าบุญถวานปัจจยั และตกับาตรพระสงฆจ์ านวน 1,400 
รปู ซึง่เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพมา่ทีเ่มอืงอมรปุระ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเป็ง และเป็น
วทิยาลยัสงฆท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของพมา่ มภีกิษุและสามเณรมาศกึษาเล่าเรยีนทางธรรมกว่าพนัรปู และมพีระภกิษุ
จากยโุรป อเมรกิา ญีปุ่่ น ฯลฯ มาบวชเรยีนดว้ย ซึง่ในช่วงเพลาจะมภีิกษุสงฆน์ับรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ย
อาการส ารวมเพื่อรบับาตร 
และน าท่านเทีย่วชมวดัชเวนันตอ(Shwenuntow Temple)เคยตัง้อยูใ่นเขตพระราชวงัหลวง สรา้งขึน้ใน
ของสมยัพระเจา้มนิดงดว้ยไมส้กัทองชัน้ด ี แกะสลกัศลิปะช่างมณัฑะเลยแ์บบเก่าทีม่เีอกลกัษณ์หลงัคาทรง
ปราสาท 5 ชัน้ พรอ้มปิดทองสุกสว่างทัง้หลงั แต่ต่อมาไดถู้กยกใหเ้ป็นส านกัสงฆ ์ แมว้่าสเีหลอืงอรา่มของ
ทองค าจะจดืจางลงไปตามกาลเวลา แต่ภายในตวัวดัดา้นในกย็งัปรากฏสทีองสุกสว่างใหไ้ดช้ม นอกจากนัน้
วดัแห่งนี้ยงัถอืเป็นพระราชวงัเก่าของพม่าทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์สวยงามทีสุ่ดอกีดว้ย หลงัจากพระองค์
สิน้พระชนม ์ พระเจา้ตีป่่อกไ็ดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตัง้ไวย้งัทีปั่จจุบนั และยงัเคยเป็นทีป่ระทบันัง่สมาธขิอง
พระเจา้มนิดงพระราชบดิาของพระเจา้ตีป่่อ และสิน้พระชนมช์พีทีว่หิารแห่งนี้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...กุ้งเผา 
น าท่านล่องเรือแม่น ้าอิระวดีสู่เมืองมิงกนุ ระหว่างทางจะไดเ้หน็หมูบ่า้นอริะวดทีีม่ลีกัษณะเป็น “กึง่บา้น
กึง่แพ” เนื่องจากระดบัน ้าอริวดใีนแต่ละฤดกูาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดนู ้าหลาก ระดบัน ้า
จะขึน้สงูกว่าฤดแูลว้กว่า 10 เมตร ชาวพมา่จงึนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ คอืถา้น ้าขึน้สงูกร็ว่มแรงกนัยกบา้นขึน้ที่
ดอน ครัน้น ้าลงมากกย็กบา้นมาตัง้ใกลน้ ้า เพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าในชวีติประจ าวนั 

 น าท่านชมเจดียมิ์งกนุรอ่งรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื่อนทพัไปตยีะ
ไข ่แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดษิฐานทีม่ณัฑะเลย ์เป็นผลส าเรจ็ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการ
ใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมาก
ก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนหรอืเจดยีจ์กัรพรรด ิ เพื่อประดษิฐานพระทนัตธาตุทีไ่ดจ้ากพระเจา้กรงุจนีโดยทรงมุง่หวงั
ใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้
ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีสุ่ดในสุวรรณภูม ิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รอือาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการ
ขดขีแ่รงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณตัขิององักฤษ แลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจร
ลอบโจมตกีองทพัพมา่อยูเ่นืองๆโดยพมา่กล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงคราม
องักฤษ-พมา่อนัเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทีสุ่ดอยา่งไรกต็ามงานก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนด าเนินไป
ไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสดจ็สวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดยีอ์นัยิง่ใหญ่ใน
พระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหมึาดัง่ภเูขาอฐิทีม่คีวามมัน่คงถงึ 50 เมตร 
ซึง่หากสรา้งเสรจ็ตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและสูงทีสุ่ดในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร ส่วนรอย
แตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว  

 และไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิกุนคอืระฆงัมิงกนุ ทีพ่ระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเรจ็ เพื่ออุทศิทวายแด่
มหาเจดยีม์งิกุน จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกนั คอืเป็นระฆงัยกัษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 เมตร 
น ้าหนกั 87 ตนั เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไมต่อ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบ จงึรบัสัง่ใหป้ระหาร
ชวีตินายช่างทนัททีีส่รา้งเสรจ็ ปัจจบุนัถอืเป็นระฆงัยกัษ์ทีม่ขีนาดเลก็กว่าระฆงัแห่งหนึ่งแห่งพระราชวงัเครม



 

4 
 

ลนิในกรงุมอสโกเพยีงใบเดยีวทว่าระฆงัเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจว่าระฆงัมงิกุนเป็น
ระฆงัยกัษ์ทีย่งัคงส่งเสยีงกอ้งกงัวาน ทัง้นี้เคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี้ โดยใหเ้ดก็ตวั
เลก็ๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถ้งึ 100 คน 
และน าท่านชมเจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเตง็ดาน)ประดษิฐานอยูเ่หนือระฆงัมงิกุนไมไ่กล ไดช้ื่อว่าเป็นเจดยีท์ี่
สวยสงา่มากแห่งหนึ่ง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์ พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แห่งความรกัทีพ่ระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควร จงึไดร้บั
สมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”เจดยีอ์งคน์ี้เป็นพุทธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ยหลกัภมูจิกัรวาลคอืมอีงค์
เจดยีส์ถติอยูต่รงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมร ุ อนัเชื่อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ย
ขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภมู ิสมควรแก่เวลาล่องเรอืกลบัตามเสน้ทางเดมิ 
น าท่านชมวดักโุสดอ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานทีท่ าการสงัคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ครัง้ที ่ 5 
มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์ และหนงัสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้นัทกึไวว้่าเป็น
พระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  
และเดนิทางสู่ยอดเขามณัฑะเลยM์andalay Hillตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั มคีวามสงู 
240 เมตรดว้ยเพราะเป็นภเูขาศกัดิส์ทิธิท์ ัง้ลกูทีเ่ตม็ไปดว้ยรปูปั้นพระพุทธรปูต่างๆ มใีหเ้หน็กนัตัง้แต่เชงิเขา
ไปจนถงึบนยอด ไมว่่าจะเป็นวหิารบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ วหิารซตูองพญาบนยอดเขา พระพุทธรปูช
เวยตัดอรปิ์ดทองขนาดใหญ่นอกจากนี้ยงัสามารถขึน้มาสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุ ณ เจดยีซ์ตูองพญา ซึง่
ตัง้อยูบ่นยอดเขาไดอ้กีดว้ย รอบๆวหิารยงัมรีะเบยีงให้ไดย้นืชมทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลย ์ มองเหน็ทัง้
แมน่ ้าอริวด ี พระบรมมหาราชวงั รวมถงึวดักุโสดอว ์ และดว้ยความทีภ่เูขาศกัดิส์ทิธิล์กูน้ีตัง้อยูใ่จกลางเมอืง 
ท าใหต้รงนี้เป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดของมณัฑะเลย ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พกัท่ี MANDALAY SHWE PHYU HOTELหรือเทียบเท่า 3* 
วนัท่ีสาม วดัพระมหามยัมุนี-พระราชวงัมณัฑะเลย-์เมืองสกายน์-เจดียอ์มิูนทงแส่-วดัขนุอพูอนยาชิน-เจดีย์

กองมดูอว-์มณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ 
04.00 น. น าท่านเดนิทางสู่วดัมหามยัมนีุ (Mahamaimuni Temple)ซึง่แปลว่าวดัปราชญ์ผูย้ ิง่ใหญ่ ร่วมพิธีล้างพระ

พกัตรพ์ระมหามยัมนีุ และกราบนมสัการพระมหามยัมุนี ***ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 แห่งของพม่า*** 
แจกฟรี...ผ้าเชด็หน้าพร้อมน ้าล้างพระพกัตรส์ าหรบัทุกท่าน  
วดัมหามยัมนุีอยูห่่างจากใจกลางเมอืงลงมาทางใตร้าว 3 กโิลเมตร สรา้งขึน้ในปี 1784 โดยพระเจา้โบ่ต่อ
พญา เล่ากนัว่าถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองค าขนาดใหญ่ ทรงเครือ่งกษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า 
“พระพทุธรปูทองค าเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ี เมือ่ปี พ.ศ.689 สงู 12 ฟุต 7 
นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 
พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนุีหรอืวดัยะไข ่ (วดัอาระกนัหรอืวดัพยาจ)ี เพื่อประดษิฐานพระมหามนุีและในปี 
พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่
ปิดพระละลายเกบ็เนื้อทองไดน้ ้าหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบรูณะ
วดัขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่
ประดษิฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพมา่ โดยรอบๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรงุศรี
อยธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 จากนัน้กลบัโรงแรมทีพ่กั  

เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
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 น าท่านสู่พระราชวงัหลวงมณัฑะเลย(์Mandalay Palace)โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขึน้ตามผงัภูมจิกัรวาล
แบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมตุวิ่าเป็นจดุศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมร)ุ เป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสัมกี าแพง
ลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั 7 ชัน้ 
สงู 78 เมตร รอยอดตีสุดทา้ยก่อนพม่าเสยีเมอืงใหแ้ก่องักฤษ  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง 
จากนัน้เดนิทางสู่เมืองสกายน์ตัง้อยูบ่นฝัง่ขวาของแม่น ้าอริวด ี ตรงขา้มกบัเมอืงองัวะ เมอืงสกายน์มวีดัทาง
พุทธศาสนาทีส่ าคญัหลายแห่ง สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 เพื่อเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรของชาว
ไทยใหญ่(ค.ศ. 1315–1364) เคยเป็นเมอืงหลวงของพม่าระหว่างปี ค.ศ. 1760 ถงึ 1763 ปกครองโดยพระ
เจา้มงัลอกเปลีย่นพาหนะในการเดนิทางเป็นรถสองแถวเพื่อเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาสกายน์ ซึง่เป็นภเูขาขนาด
กลาง มคีวามสวยงามดา้นทศันียภาพ สามารถมองเหน็เจดยีต่์างๆ ทีก่ระจายรายลอ้มอยูโ่ดยรอบ สุดสายตา
จะเป็นแม่น ้าอริะวด ีซึง่เป็นแมน่ ้าสายส าคญัของเมอืงนี้  
จากนัน้น าทุกท่านชมเจดียอ์มิูนทงแส่ หรือวดั 30 ถ า้(UminThonse Pagoda or 30 Caves Pagoda) วดั
นี้อยูบ่รเิวณช่วงกลางของเนินเขาสกายน์ ภายในจะมพีระพุทธรปูจ านวน 45 องค ์ประดษิฐานอยูด่า้นในเรยีง
กนัเป็นครึง่วงกลม มทีางเดนิโคง้คู่ไปกบัพระพุทธรปูดา้นนอกมกีารทาสสีนัสดใสพรอ้มลวดลายปนูปัน้ 
น าท่านสู่วดัซุนอพูอนยาชิน วดันี้มยีอดเจดยีส์งูถงึ 29 เมตร ภายในเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระบรม
สารรีกิธาตุ ภายนอกรอบๆวดัสามารถเดนิชมววิได ้ซึง่บรเิวณนี้ถอืเป็นจดุชมววิของเมอืง นอกจากจะเหน็ววิ
ของแมน่ ้าอริะวดทีีส่วยงดงามแลว้ มองลงมากจ็ะเหน็เหล่าวดัและเจดยีม์ากมายในบรเิวณเขาสกายน์แห่งนี้ 
ถอืว่าเป็นจดุชมววิทีด่ทีีสุ่ดของเมอืง เพราะจะเหน็เมอืงโดยรอบ 360 องศา  
จากนัน้น าท่านชมเจดียก์องมดูอว ์ (KaungHmuDaw Pagoda) หรือวดัเจดียน์มสาว สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 
1636 โดยพระเจา้ตาหลู่น เพื่อใชป้ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ทรงของเจดยีค์ลา้ยทรงครึง่วงกลมคว ่า เป็น
ศลิปะในแบบของชาวสงิหล หรอืเรยีกอกีอยา่งว่าเจดยีท์รงลงักา องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวดั
ได ้ 274 เมตร เนื่องจากรปูทรงเจดยีค์่อนขา้งแปลกตา คลา้ยกบันมของหญงิสาว จงึเป็นทีม่าของชื่อเจดยี์
นมสาว เดมิเจดยีจ์ะมสีขีาวแต่ปัจจุบนัตวัเจดยีม์กีารบรูณะใหม ่ถูกทาใหเ้ป็นสทีองทัง้หมดเพื่อความสวยงาม  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์

19.15 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี PG 714 (บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

21.40 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

9-11 ส.ค. 13,999 13,999 13,999 3,000 
6-8 ก.ย. 12,999 12,999 12,999 3,000 
4-6 ต.ค. 12,999 12,999 12,999 3,000 
8-10 พ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,000 
13-15 ธ.ค. 12,999 12,999 12,999 3,000 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–มณัฑะเลย–์กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่านๆ ที ่3 เป็นเตยีง
เสรมิ) / ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุ
ไว ้/ ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการ
เดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
***ค่าทปิไกด ์ และค่าทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทาง 25USD*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียม
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / 
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ค่า
มนิิบาร ์ ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการ
ใบก ากบัภาษ/ี ค่าธรรมเนียมใชก้ลอ้งถ่ายรปูทีว่ดัประมาณ 300-500 จา๊ด / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีาร
เรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 



 

8 
 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 

ตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 
บคุคลท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วนั 

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 


