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NT320
ทวัรพ์มา่ มัณฑะเลย ์อังวะ มงิกนุ 3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

MANDALAY SHWE PHYU HOTEL

มณัฑะเลย ์- เมอืงองัวะ - วหิารมหาออ่งมเยบองซาน - ผา่นชมหอคอยองัวะ - วดับากะยา
สะพานไมอู้เบ็ง - วดัมหากนัดายงค ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานดอว ์- มงิกุน - ลอ่งเรอืแมน่้าํอริะวดี
เจดยีม์งิกุน - ระฆงัมงิกุน - เจดยีช์นิพวิมนิ - วดักุโสดอ - มณัฑะเลยฮ์ลิล ์- วดัพระมหามยัมนุี
พระราชวงัมณัฑะเลย ์- เมอืงสกายน ์- เจดยีอ์ูมนิทงแส ่- วดัขุนอูพอนยาชนิ - เจดยีก์องมดูอว ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มณัฑะเลย ์- เมอืงองัวะ - วหิารมหาออ่งมเยบองซาน - ผา่นชมหอคอยองัวะ - วดับากะยา

09.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เขา้ประต ู4 เคานเ์ตอร ์Fสายการบนิบางกอก แอรเ์วย์
โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก ***ทกุทา่นสามารถพักผอ่นกอ่นขนึเครือง ไดท้หีอ้งรับรองผูโ้ดยสาร Boutique Lounge***

11.55 น.
บนิตรงสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดย สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG709 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

13.20 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิมนัฑะเลย ์หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี

จากนันนําทา่นนังเรือขา้มฟากไป เมอืงองัวะ ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของพม่าถงึ 5 ครัง ในชว่ง 360 ปีระหวา่ง ค.ศ.1365 ถงึ ค.ศ.1842
ทังในสมัยราชวงศอั์งวะ ราชวงศต์องอู และราชวงศอ์ลองพญา
เมอืงอังวะมทํีาเลทตัีงเป็นเมอืงเกาะคลา้ยกรุงศรีอยุธยาในหนา้น ้าํจะเขา้ถงึอังวะไดท้างเดยีวคอืทางเรือ 

นําทกุทา่น นงัรถมา้ เพอืทอ่งเทยีวชมความสวยงามของ เมอืงองัวะ 

นําทา่นชม วหิารมหาออ่งมเยบองซาน หรือ เมหนู์ออ๊กคยงั อันมาจากชอืของพระนางเมหนู์ มเหสขีองพระเจา้พะคยีดอว์
ผูเ้ป็นยายของพระนางศภุยลัต พระราชนีิองคส์ดุทา้ยของพม่า สว่น ‘อ๊อกคยัง’ หมายถงึ วัดทสีรา้งดว้ยปนู
วัดใหญ่แหง่นีสรา้งขนึดว้ยปนูตามแบบโครงสรา้งไมดั้งเดมิทพัีงทลายลงในชว่งแผน่ดนิไหวในปี พ.ศ.2381
โครงสรา้งดังเดมินันวา่กันวา่สวยอลังการมาก มหีอสวดมนตท์มีหีลังคาซอ้นสงูมากมายถงึ 7 ชนั เคยเสยีหายหนักเมอืตอนแผน่ดนิไหว
แตพ่ระนางชนิพยูมะสนิพระธดิาของพระนางเมหนู์ โปรดใหบ้รูณะขนึมาใหม่ภายหลัง 

ผา่นชม หอคอยเมอืงองัวะ สรา้งขนึเพอืใชส้งัเกตกุารณ์ขา้ศกึ สรา้งขนึในปี ค.ศ.1822 หอนีเกดิการเอยีงตัว หรือทรุดตัว
หลังจากทเีกดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1838 หลังจากนันไดรั้บการบรูณะใหม่ แตใ่นปัจจบัุนไม่อนุญาตใหนั้กทอ่งเทยีวขนึไปดา้นบนหอคอย

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่วดับากะยา สรา้งเมอื พ.ศ.2386 ในสมัยพระเจา้พะคยีดอว ์หรือ ‘พระเจา้จักกายเมง’ กษัตรยิอ์งคท์ ี7
ของราชวงศค์องบองอยู่นอกกรุงอังวะทางทศิใต ้แกะสลักจากไมส้กัทังหลัง ภายในวัดนีมเีสามากถงึ 267 ตน้ ยอดหลังคามหีลายชนั
ฝีมอืและลวดลายการสลักไมใ้นวัดบากายานีถอืวา่ล ้าํคา่มากเมอืเทยีบกับวัดอนืๆในพม่า ซงึเป็นงานแกะสลักแบบสกลุชา่งอยุธยา สงัเกตไุดจ้าก
‘ครุฑยุดนาค’ ทมีพีลังเหมอืนจะกระโจนบนิ สนันษิฐานวา่ชาวอังวะปัจจบัุนคอืกลุม่คนสยามทถีูกกวาดตอ้นมาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกพา่ย
ชาวพม่าเรียกคนอยุธยากลุม่นีวา่ ชาวโยเดยี วัดแหง่นียังไม่ไดรั้บการบรูณะดังนันหากใครอยากเห็นวัดไมข้นาดใหญ่ฝีมอืดังเดมิก็ไม่ควรพลาด
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นนังเรือขา้มฟากกลับเมอืงมัณฑะเลย์

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MANDALAY SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มณัฑะเลย ์- สะพานไมอ้เูบ็ง - วดัมหากนัดายงค ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานดอว ์- มงิกุน - ลอ่งเรอืแมน่้าํอริะวด ี- เจดยีม์งิกุน -
ระฆงัมงิกุน - เจดยีช์นิพวิมนิ - วดักุโสดอ - มณัฑะเลยฮ์ลิล์

เชา้
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมรปุระ เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะทอียู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ซงึเป็นราชธานีแหง่หนงึของพม่าเพยีง 76 ปี
กอ่นทจีะยา้ยมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400

นําทา่นชม สะพานอเูบ็ง สรา้งขนึจากไมส้กัทยีาวทสีดุในโลก มคีวามยาวกวา่ 1,200 เมตร
ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมานทางตอนใตข้องเมอืงอมรปรุะ มุ่งตรงไปสูเ่จดยีเ์จ๊าตอ่จอียู่อกีฟากหนงึของทะเลสาบ พระเจา้ปดุงโปรดฯ
ใหข้นุนางนามวา่อูเบ็ง เป็นแม่ทัพนายกองงานสรา้งสะพานแหง่นี โดยใชไ้มส้กัทรีือจากพระราชวังเกา่แหง่กรุงอังวะ จํานวน 1,208 ตน้ ทสีรา้งไวเ้มอื
200 กวา่ปีทแีลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัมหากนัดายงค ์ใหท้กุทา่นไดทํ้าบญุถวายปัจจัย และตักบาตรพระสงฆจํ์านวน 1,400 รูป
ซงึเป็นวัดทใีหญ่ทสีดุของพม่าทเีมอืงอมรปรุะ ตังอยู่รมิทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเบ็ง และเป็นวทิยาลัยสงฆท์ใีหญ่ทสีดุของพม่า
มภีกิษุและสามเณรมาศกึษาเลา่เรียนทางธรรมกวา่พันรูป และมพีระภกิษุจากยุโรป อเมรกิา ญปีุ่ น ฯลฯ 

นําทา่นเทยีวชม วดัชเวนนัตอ (Shwenuntow Temple)  เคยตังอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สรา้งขนึในของสมัยพระเจา้มนิดงดว้ยไมส้กัทองชนัดี
แกะสลักศลิปะชา่งมัณฑะเลยแ์บบเกา่ทมีเีอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชนั พรอ้มปิดทองสกุสวา่งทังหลัง แตต่อ่มาไดถู้กยกใหเ้ป็นสํานักสงฆ์
แมว้า่สเีหลอืงอร่ามของทองคําจะจดืจางลงไปตามกาลเวลา แตภ่ายในตัววัดดา้นในก็ยังปรากฏสทีองสกุสวา่งใหไ้ดช้ม
นอกจากนันวัดแหง่นียังถอืเป็นพระราชวังเกา่ของพม่าทมีลัีกษณะสมบรูณ์สวยงามทสีดุอกีดว้ย หลังจากพระองคส์นิพระชนม์
พระเจา้ตป่ีอก็ไดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตังไวยั้งทปัีจจบัุน และยังเคยเป็นทปีระทับนังสมาธขิองพระเจา้มนิดงพระราชบดิาของพระเจา้ตป่ีอ
และสนิพระชนมช์พีทวีหิารแหง่นี



เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! กุง้เผา

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่้าํอริะวด ีสู ่เมอืงมงิกุน ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริะวดทีมีลัีกษณะเป็น “กงึบา้นกงึแพ”
เนืองจากระดับน ้าํอริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่งกันมาก โดยเฉพาะฤดนู ้าํหลาก ระดับน ้าํจะขนึสงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร
ชาวพม่าจงึนยิมสรา้งบา้นกงึแพ คอืถา้น ้าํขนึสงูก็ร่วมแรงกันยกบา้นขนึทดีอน ครันน ้าํลงมากก็ยกบา้นมาตังใกลน้ ้าํ
เพอืความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าํในชวีติประจําวัน

นําทา่นชม เจดยีม์งิกุน ร่องรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลอืนทัพไปตยีะไข่
แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดษิฐานทมัีณฑะเลย ์เป็นผลสําเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทจีะกระทําการใหญ่ขนึและยากขนึ
ดว้ยการทําสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พรอ้มกับเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจํานวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรือเจดยีจั์กรพรรดิ
เพอืประดษิฐานพระทันตธาตทุไีดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังใหย้งิใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพกุาม
และใหญ่โตโอฬารยงิกวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซงึในเวลานันถอืเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในสวุรรณภมู ิสง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รืออาระกันจํานวน
50,000 คนหลบหนีการขดขแีรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษ
แลว้ทําการซอ่งสมุกําลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากลา่วหาวา่อังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-
พม่าอันเป็นสาเหตหุนงึททํีาใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทสีดุอย่างไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุดําเนนิไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต
ภายหลังทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอั์นยงิใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่าน
ทวา่ใหญ่โตมหมึาดังภเูขาอฐิทมีคีวามมันคงถงึ 50 เมตร ซงึหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุและสงูทสีดุในโลก เพราะสงูถงึ 152
เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว

และไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกนุคอื ระฆงัมงิกุน ทพีระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยสําเร็จ เพอือุทศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ
จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทมีเีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าํหนัก 87 ตัน เลา่ขานกันวา่
พระเจา้ปดงุทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบ จงึรับสงัใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีสีรา้งเสร็จ
ปัจจบัุนถอืเป็นระฆังยักษ์ทมีขีนาดเล็กกวา่ระฆังแหง่หนงึแหง่พระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้
ชาวพม่าจงึภาคภมูใิจวา่ระฆังมงิกนุเป็นระฆังยักษ์ทยัีงคงสง่เสยีงกอ้งกังวาน ทังนีเคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี
โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้งึ 100 คน

นําทา่นชม เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆังมงิกนุไม่ไกล ไดช้อืวา่เป็นเจดยีท์สีวยสงา่มากแหง่หนงึ สรา้งขนึในปี
พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ความรักทพีระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ
ซงึถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จงึไดรั้บสมญานามวา่
“ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ีเจดยีอ์งคนี์เป็นพทุธศลิป์ทสีรา้งขนึดว้ยหลักภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสเุมรุ
อันเชอืกันวา่เป็นศนูยก์ลางและโลกและจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภมู ิสมควรแกเ่วลาลอ่งเรือกลับตามเสน้ทางเดมิ

นําทา่นชม วดักุโสดอ ซงึครังหนงึเคยเป็นสถานททํีาการสงัคายนาพระไตรปิฎกทใีหญ่ทสีดุในโลก ครังท ี5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทังหมด
84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบั้นทกึไวว้า่เป็นพระไตรปิฎกทใีหญ่ทสีดุในโลก

นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขามณัฑะเลย ์(Mandalay Hill) ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240
เมตรดว้ยเพราะเป็นภเูขาศักดสิทิธทัิงลกูทเีต็มไปดว้ยรูปปันพระพทุธรูปตา่ง  ๆมใีหเ้ห็นกันตังแตเ่ชงิเขาไปจนถงึบนยอด
ไม่วา่จะเป็นวหิารบรรจพุระบรมสารีรกิธาต ุวหิารซตูองพญาบนยอดเขา
พระพทุธรูปชเวยัตดอรปิ์ดทองขนาดใหญ่นอกจากนียังสามารถขนึมาสกัการะพระบรมสารีรกิธาต ุณ เจดยีซ์ตูองพญา
ซงึตังอยู่บนยอดเขาไดอ้กีดว้ย รอบๆวหิารยังมรีะเบยีงใหไ้ดย้ืนชมทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลย ์มองเห็นทังแม่น ้าํอริวด ีพระบรมมหาราชวัง
รวมถงึวัดกโุสดอว ์และดว้ยความทภีเูขาศักดสิทิธลิกูนีตังอยู่ใจกลางเมอืง ทําใหต้รงนีเป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุของมัณฑะเลย์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MANDALAY SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
วดัพระมหามยัมุน ี- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- เมอืงสกายน ์- เจดยีอ์มูนิทงแส ่- วดัขนุอพูอนยาชนิ - เจดยีก์องมูดอว ์- มณัฑะเลย ์-
กรุงเทพฯ

04.00 น.



นําทา่นเดนิทางสู ่วดัมหามยัมุน ี(Mahamaimuni Temple)  ซงึแปลวา่วัดปราชญผ์ูย้งิใหญ่ รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี
และกราบนมสัการพระมหามยัมุน ี***สงิศกัดสิทิธ ิ1 ใน 5 แหง่ของพมา่***
แจกฟร.ี..ผา้เช็ดหนา้พรอ้มน้าํลา้งพระพกัตรสํ์าหรบัทกุทา่น 

วดัมหามยัมุน ีอยู่หา่งจากใจกลางเมอืงลงมาทางใตร้าว 3 กโิลเมตร สรา้งขนึในปี 1784 โดยพระเจา้โบต่อ่พญา
เลา่กันวา่ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ ทรงเครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคําเนอืนมิ”
ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ.689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นวิ ทรงเครืองประดับทองปางมารวชิยั
หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนีหรือวัดยะไข ่(วัดอาระกันหรือวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามุนีและในปี
พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา
จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดน้ ้าํหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426
ชาวพม่าไดเ้รียไรเงนิเพอืบรูณะวัดขนึใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า
โดยรอบ  ๆระเบยีงเจดยียั์งมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมอืครังกรุงแตกครังท ี1 จากนันกลับโรงแรมทพัีก

เชา้
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นสู ่พระราชวงัหลวงมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขนึตามผังภมูจัิกรวาลแบบพราหมณ์ปนพทุธ
โดยสมมุตวิา่เป็นจดุศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมรุ) เป็นสเีหลยีมจัตรัุสมกํีาแพงลอ้มรอบทังสทีศิ ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท
ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกัน 7 ชนั สงู 78 เมตร รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพม่าเสยีเมอืงใหแ้กอั่งกฤษ

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! เป็ดยา่ง

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ตังอยู่บนฝังขวาของแม่น ้าํอริวด ีตรงขา้มกับเมอืงอังวะ เมอืงสกายนม์วัีดทางพทุธศาสนาทสํีาคัญหลายแหง่
สรา้งขนึตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี14 เพอืเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรของชาวไทยใหญ่(ค.ศ. 1315-1364) เคยเป็นเมอืงหลวงของพม่าระหวา่งปี

ค.ศ. 17

60 ถงึ 1763 ปกครองโดยพระเจา้มังลอกเปลยีนพาหนะในการเดนิทางเป็นรถสองแถวเพอืเดนิทางขนึสูย่อดเขาสกายน์
ซงึเป็นภเูขาขนาดกลาง มคีวามสวยงามดา้นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นเจดยีต์า่ง  ๆทกีระจายรายลอ้มอยู่โดยรอบ สดุสายตาจะเป็นแม่น ้าํอริะวดี
ซงึเป็นแม่น ้าํสายสําคัญของเมอืงนี 

จากนันนําทกุทา่นชม เจดยีอ์มูนิทงแส ่(Umin Thonse Pagoda) หรือ วดั 30 ถ้าํ ( 30 Caves Pagoda)
วัดนีอยู่บรเิวณชว่งกลางของเนนิเขาสกายน ์ภายในจะมพีระพทุธรูปจํานวน 45 องค ์ประดษิฐานอยู่ดา้นในเรียงกันเป็นครงึวงกลม
มทีางเดนิโคง้คูไ่ปกับพระพทุธรูปดา้นนอกมกีารทาสสีนัสดใสพรอ้มลวดลายปนูปัน 
นําทา่นสู ่วดัซุนอพูอนยาชนิ วัดนีมยีอดเจดยีส์งูถงึ 29 เมตร ภายในเจดยีเ์ป็นทปีระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุ
ภายนอกรอบๆวัดสามารถเดนิชมววิได ้ซงึบรเิวณนีถอืเป็นจดุชมววิของเมอืง นอกจากจะเห็นววิของแม่น ้าํอริะวดทีสีวยงดงามแลว้
มองลงมาก็จะเห็นเหลา่วัดและเจดยีม์ากมายในบรเิวณเขาสกายนแ์หง่นี ถอืวา่เป็นจดุชมววิทดีทีสีดุของเมอืง เพราะจะเห็นเมอืงโดยรอบ 360 องศา 

จากนันนําทา่นชม เจดยีก์องมูดอว ์(Kaung Hmu Daw Pagoda) หรือวัดเจดยีน์มสาว สรา้งเมอืปี ค.ศ. 1636 โดยพระเจา้ตาหลูน่
เพอืใชป้ระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ทรงของเจดยีค์ลา้ยทรงครงึวงกลมคว่าํ เป็นศลิปะในแบบของชาวสงิหล หรือเรียกอกีอย่างวา่เจดยีท์รงลังกา
องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร เนืองจากรูปทรงเจดยีค์อ่นขา้งแปลกตา คลา้ยกับนมของหญงิสาว
จงึเป็นทมีาของชอืเจดยีน์มสาว เดมิเจดยีจ์ะมสีขีาวแตปั่จจบัุนตัวเจดยีม์กีารบรูณะใหม่ ถูกทําใหเ้ป็นสทีองทังหมดเพอืความสวยงาม 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย์

19.15 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG714 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

21.40 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 11:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ (ตวักรุป๊)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่านๆ ท  ี3 เป็นเตยีงเสรมิ)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่งๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรม)์

• มคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทาง 25 USD/ทา่น

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 20 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และกรณุาแจง้ลว่งหนา้ตงัแตท่ําการจองกรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี

• คา่ธรรมเนยีมใชก้ลอ้งถา่ยรปูทวีดัประมาณ 300-500 จา๊ด

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี

เงอืนไขการจอง

• มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์

• สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน / คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11-24 วัน / เกบ็คา่ใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-10 วัน / เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %

เงอืนไขอนืๆเพมิเตมิ

• ตงัแตว่ันท  ี11 สงิหาคม 58 เป็นตน้ไป บุคคลทถีอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วัน

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทัวร์



• กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ, ซอืตวัรถไฟ, ซอืตวัรถโดยสาร และจองหอ้งพกั
เพอืประโยชนข์องลกูคา้

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษีน ้าํมนัใหมท่อีาจจะเกดิขนึ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการ

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทงัหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ
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