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NT417
ทวัรพ์มา่ มัณฑะเลย ์พระมหามัยมนุ ี3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

HOTEL YI LINK MANDALAY

มณัฑะเลย ์- เมอืงองัวะ - วหิารมหาออ่งมเยบองซาน - หอคอยองัวะ - วดับากะยา - สะพานไมอู้เบ็ง
วดัมหากนัดายงค ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง - เจดยีม์งิกุน - ระฆงัมงิกุน - เจดยีช์วิพนิมนิ

มณัฑะเลยฮ์ลิล ์- วดักุโสดอว ์- พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- พระราชวงัมณัฑะเลย์
เมอืงสกาย ์- เจดยีอ์ูมนิทงแส ่- วดัซุนอูพอนยาชนิ - เจดยีก์องมดูอว ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

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

09.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู4 สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เคาทเ์ตอร ์F
ซงึมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสาร

11.55 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG709 (บรกิารอาหารบนเครือง)

13.20 น.



ถงึ สนามบนินานาชาตมัิณฑะเลย ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนมารช์า้กวา่ ประเทศไทย 30 นาท)ี

เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีของพม่า ซงึเป็นเพยีงหนงึในไม่กเีมอืงทยัีงคงใช ้ชอืเดมิเรือยมาไม่มกีารเปลยีนแปลง ปัจจบัุนมัณฑะเลย์
ไดช้อืวา่เป็นเมอืงทมีนีาฎศลิป์และคตีศลิป์ดทีสีดุในพม่า

จากนันนําทา่นขา้มเรือสู ่เมอืงองัวะ ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของพม่าถงึ 5 ครัง ในชว่ง 360 ปีระหวา่ง ค.ศ. 1365 ถงึ ค.ศ. 1842
ทังในสมัยราชวงศอั์งวะ ราชวงศต์องอู และ ราชวงศอ์ลองพญา
เมอืงอังวะมทํีาเลทตัีงเป็นเมอืงเกาะคลา้ยกรุงศรีอยุธยาในหนา้น ้าํจะเขา้ถงึอังวะไดท้างเดยีวคอืทางเรือ ใหท้กุทา่นได ้นงัรถมา้
เพอืทอ่งเทยีวชมความสวยงามของเมอืงอังวะ

นําทา่นชม วหิารมหาออ่งมเยบองซาน หรือ เมหนู์ ออ๊กคยงั อันมาจากชอืของพระนางเมหนู์ มเหสขีองพระเจา้พะคยีดอว์
ผูเ้ป็นยายของพระนางศภุยลัต พระราชนีิองคส์ดุทา้ยของพม่า สว่น ‘อ๊อกคยัง’ หมายถงึวัดทสีรา้งดว้ยปนู
วัดใหญ่แหง่นีสรา้งขนึดว้ยปนูตามแบบโครงสรา้งไมดั้งเดมิทพัีงทลายลงในในชว่งแผน่ดนิไหวในปี พ.ศ.2381
โครงสรา้งดังเดมินันวา่กันวา่สวยอลังการมาก มหีอสวดมนตท์มีหีลังคาซอ้นสงูมากมายถงึ 7 ชนัเคยเสยีหายหนักเมอืตอนแผน่ดนิไหว
พระนางชนิพยูมะสนิพระธดิาของพระนางเมหนู์ โปรดใหบ้รูณะขนึมาใหม่ภายหลัง

ผา่นชม หอคอยเมอืงองัวะ สรา้งขนึเพอืใชส้งัเกตกุารณ์ ขา้ศกึ สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1822 หอนีเกดิการเอยีงตัว หรือ ทรุดตัว
หลังจากทเีกดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1838 หลังจากนัน ไดรั้บการบรูณะใหม่ แตใ่นปัจจบัุนไม่อนุญาตใหนั้กทอ่งเทยีวขนึไปดา้นบนหอคอย

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่วดับากะยา สรา้งเมอื พ.ศ. ๒๓๘๖ ในสมัย พระเจา้พะคยีดอว ์หรือ ‘พระเจา้จักกายเมง’ กษัตรยิอ์งคท์ ี7
ของราชวงศค์องบองอยู่นอกกรุงอังวะทางทศิใต ้แกะสลักจากไมส้กัทังหลัง ภายในวัดนีมเีสามากถงึ 267 ตน้ ยอดหลังคามหีลายชนั
ฝีมอืและลวดลายการสลักไมใ้นวัดบากายานีถอืวา่ล ้าํคา่มากเมอืเทยีบกับวัดอนืๆในพม่า ซงึเป็นงานแกะสลักแบบสกลุชา่งอยุธยา สงัเกตไุดจ้าก
‘ครุฑยุดนาค’ ทมีพีลังเหมอืนจะกระโจนบนิ สณันษิฐานวา่ ชาวอังวะปัจจบัุนคอื กลุม่คนสยามทถีูกกวาดตอ้นมาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกพา่ย
ชาวพม่า เรียกคนอยุธยากลุม่นีวา่ ชาวโยเดยี วัดแหง่นียังไม่ไดรั้บการบรูณะ
ดังนันหากใครอยากเห็นวัดไมข้นาดใหญ่ฝีมอืดังเดมิใหร้ีบไปเยือนเสยีโดยเร็ว ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นขา้มเรือกลับสูเ่มอืงมัณฑะเลย์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มณัฑะเลย ์- สะพานไมอ้เูป่ง - วดัมหากนัดายงค ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง - มงิกุน - เจดยีม์งิกุน - ระฆงัมงิกุน - เจดยีช์วิพนิมนิ
- มณัฑะเลยฮ์ลิล ์- วดักุโสดอว์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่ทะเลสาบตา่วตะหมนั ระดับน ้าํในทะเลสาบจะมนี ้าํขนึเยอะหรือนอ้ยขนึอยู่กับฤดกูาล ชว่งฤดหูนาว
น ้าํจะแหง้กลายเป็นแผน่ดนิอันอุดมสมบรูณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลกู ในชว่งนัน ชาวบา้นจงึ มกีารทําการเพาะปลกู หลายชนดิ เชน่ ขา้วโพด
ขา้ว แมแ้ตด่อกทานตะวันก็ดสูวยงามในฤดหูนาว เหนือทอ้ง น ้าํมสีะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 1.2 กโิลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอ้เูป่ง
สะพานไมส้กัทยีาวทสีดุในโลก สรา้งขนึหลังจากทยีา้ยราชธานีมาอยู่ทอีมรปรุะ เป็นสะพานไมส้กัทนํีามาจากเมอืงอังวะ
โดยเสนาบดขีองพระเจา้โบต่อ่พญา ชอืวา่ เสาอู จงึเรียกชอืสะพานไมนี้ ตามชอื คอื อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ ซงึมอีายุกวา่ 200
ปี

นําทา่นทําบญุถวายปัจจัย ตักบาตรพระสงฆจํ์านวน 1,400 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ซงึเป็นวัดทใีหญ่ทสีดุของพม่าทเีมอืงอมรปุ
ตังอยู่รมิทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเบ็ง และเป็นวทิยาลัยสงฆท์ใีหญ่ทสีดุของพม่า มภีกิษุและสามเณรมาศกึษาเลา่เรียนทางธรรมกวา่
1,200 คน และมพีระภกิษุจาก ยุโรป อเมรกิา ญปีุ่ น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย
ซงึในชว่งเพลาจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการสํารวมเพอืรับบาตร 

นําทกุทา่นเยียมชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วังทสีรา้งดว้ยไมส้กัทังหลัง งดงามตามศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการตา
ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต ออ้นชอ้ย ทังหลังคา บานประต ูและ หนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้
สรา้งโดยพระเจา้เมยีงดงในปี พ.ศ. 2400 ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทเีมอืง มัณฑะเลยเ์พอืเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน
แตห่ลังจาก พระองค ์สนิพระชนม ์พระเจา้ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถวายเป็นวัดถอืไดว้า่



เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! กุง้เผา

บา่ย
นําทา่นสู ่เมอืงมงิกุน โดยการลอ่งเรือไปตามแม่น ้าํอริะวด ีสู ่มงิกนุ จากทา่เรือใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขตเมอืงอมรปรุะทวนน ้าํไป หมูบ่า้นมงิกุน
ซงึเป็นสว่นหนงึของอมรปรุะ
แตอ่ยู่บนเกาะกลางลําน ้าํอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเทา่นันทวา่มอีนุสรณ์สถานทแีสดงความยงิใหญ่ของพระเจา้ปดงุ
ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริวดทีมีลัีกษณะเป็น “กงึบา้นกงึแพ” เนืองจากร ะดับน ้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 คนหลบหนีการขดขแีรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษ แลว้ทําการซอ่งสมุกําลังเป็นกองโจร
ลอบโจมตกีองทัพพม่าอยู่เนือง  ๆโดยพม่ากลา่วหาวา่อังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พม่า
อันเป็นสาเหตหุนงึททํีาใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทสีดุ อย่างไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุดําเนนิไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต
ภายหลังทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอั์นยงิใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่าน
ทวา่ใหญ่โตมหมึาดังภเูขาอฐิทมีคีวามมันคงถงึ 50 เมตร ซงึหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุและสงูทสีดุในโลก เพราะสงูถงึ 152
เมตร

จากนันนําทา่นชม ระฆงัมงิกุน ไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกนุคอืระฆังมงิกนุ ทพีระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยสําเร็จ
เพอือุทศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทมีเีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าํหนัก 87 ตัน
เลา่ขานกันวา่ พระเจา้ปดงุทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบ จงึรับสงัใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีสีรา้งเสร็จ
ปัจจบัุนถอืเป็นระฆังยักษ์ทมีขีนาดเล็กกวา่ระฆังแหง่หนงึแหง่พระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้
ชาวพม่าจงึภาคภมูใิจวา่ระฆังมงิกนุเป็นระฆังยักษ์ทยัีงคงสง่เสยีงกอ้งกังวาน ทังนีเคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี
โดยใหเ้ด็กตัวเล็ก  ๆไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้งึ 100 คน 

จากนันนําชม เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆังมงิกนุไม่ไกล ไดช้อืวา่เป็นเจดยีท์สีวยสงา่มากแหง่หนงึ สรา้งขนึในปี
พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ความรักทพีระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ
ซงึถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวดี
เจดยีอ์งคนี์เป็นพทุธศลิป์ทสีรา้งขนึดว้ยหลักภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสเุมรุ
อันเชอืกันวา่เป็นศนูยก์ลางและโลกและจักรวาลลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภมู ิหลังจากนันเดนิทางกลับมายังมัณฑะเลย ์

นําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพม่าท ีภเูขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์สกัการะสงิศักดสิทิธิ
ทอียู่บนภเูขามัณฑะเลยร์อบวหิารมรีะเบยีงสําหรับชมทัศนียภาพเมอืงมัณฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแม่น ้าํอริะวด ีพระบรมมหาราชวัง 

จากนันนําชม วดักุโทดอร ์ใจกลางวัดเป็นเจดยีืมหาลอ่กะมาระเสง่(มหาโลกมารซนิ) สงู 30 เมตร
ซงึจําลองแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิองแหง่เมอืงพกุาม เป็นวัดทพีระเจา้มนิดงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แหง่การสงัคายนาพระไตรปิฎกครังท ี5
และ ถอืเป็นครังแรกทมีกีารจารกึลงบนหนิอ่อน 729 แผน่เป็นภาษาบาลทัีงหมด จารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถ์งึ
2,400 รูปในการคัดลอก และใชเ้วลานานถงึหกเดอืน กวา่จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกทชํีาระขนึในครังนี เรียกไดว้า่เป็น
“พระไตรปิฎกเลม่ใหญ่ทสีดุในโลก”

ค่าํ
รับประทานอาหาค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- เมอืงสกาย ์- เจดยีอ์มูนิทงแส ่- วดัซุนอพูอนยาชนิ - เจดยีก์องมูดอว ์-
กรุงเทพฯ



04.00 น.
นําทา่นนมัสการและร่วมพธิอัีนศักดสิทิธใิน พธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ีและร่วมกันถวายผา้จวีรแดพ่ระมหามัยมุนี (1 ใน 5
สงิศักดสิทิธขิองพม่า) ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือง เครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคําเนือนมิ”
ถอืเป็นสงิบชูาสงูสดุของชาวพม่า 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่พัีก 

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทกุทา่นเขา้ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังหลวงของพระเจา้มงิดง สรา้งขนึตามผังภมูจัิกรวาลแบบพราหมณ์ปนพทุธ
โดยสมมุตใิหเ้ป็นศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมรุ) แผนผังเป็นรูปสเีหลยีมจัตรัุส มกํีาแพงลอ้มรอ้บทังสทีศิ แตล่ะทศิมปีระตทูางเขา้ 3 ประตู
รวมทังสนิ 12 ประต ูทปีระต ูทําสญัลักษณ์จักรราศปีระดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสหีาสนบัลลังก)์ เป็น ปยัตตัด
(ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกัน เจ็ดชนัสงู 78 เมตร เชอืกันวา่ ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผา่น ยอดปราสาท
ตรงลงมาสูพ่ระแทน่ราชบัลลังก ์ชว่ยใหก้ษัตรยิตั์ดสนิพระทัยในเรืองตา่ง  ๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง
แตปั่จจบัุนทางการพม่าไดจํ้าลองขนึใหม่อกีครังบนฐานเดมิในโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทสํีาคัญ ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แม่น ้าํอริะวดี
เจดยีจํ์านวนมากมายทตัีงเรียงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝังแม่น ้าํ ประมาณพทุธศตวรรษท ี19 มเีจา้เชอืสายไทยใหญ่เมอืง สกายน ์นาม สอยุน
รวบรวมผูค้นแลว้ตังตนเป็นกษัตรยิอ์ยู่เมอืงสกายน ์ทตัีงปัจจบัุนอยู่ไหลเ่นนิเขาบนฝังตะวันตกของแม่น ้าํอริวะด ีหา่งจาก
มัณฑะเลยไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 10 กม. สกายนเ์ป็นราชธานี ไดป้ระมาณ 59 ปี ภายหลังเกดิการชงิอํานาจกัน สดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา
ไดรั้บชยัชนะ จงึยา้ยเมอืงหลวงใหม่ มาตังทปีากแม่น ้าํ มดิแง ตรงทบีรรจบกับแม่น ้าํ อริวะด ีจนเป็น ทตัีงของเมอืงอังวะในเวลาตอ่มา

นําทา่นเปลยีนพาหนะในการเดนิทางเป็นรถสองแถว เพอืเดนิทางขนึสู ่ยอดเขาสกายน ์ซงึเป็นภเูขาขนาดกลาง มคีวามสวยงามดา้นทัศนียภาพ
สามารถมองเห็นเจดยีต์า่ง  ๆทกีระจาย รายลอ้มอยู่โดยรอบ สดุสายตาจะเป็นแม่น ้าํ อริะวด ีซงึเป็นแม่น ้าํสายสําคัญของเมอืงนี

จากนันนําทกุทา่นชม เจดยีอ์มูนิทงแส ่หรือ วดั 30 ถ้าํ วัดนีอยู่บรเิวณชว่งกลางของเนนิเขาสกายน ์ภายในจะมพีระพทุธรูปจํานวน 45 องค์
ประดษิฐานอยู่ดา้นในเรียงกันเป็นครงึวงกลม มทีางเดนิโคง้คูไ่ปกับพระพทุธรูป

นําทา่นสู ่วดัซุนอพูอนยาชนิ วัดนีมยีอดเจดยี ์สงูถงึ 29 เมตร ภายในเจดยีเ์ป็นทปีระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุ
ภายนอกรอบๆวัดสามารถเดนิชมววิได ้บรเิวณนีถอืเป็นจดุชมววิของเมอืง นอกจากจะเห็นววิของแม่น ้าํอริะวดทีสีวยงดงามแลว้
มองลงมาก็จะเห็นเหลา่วัดและเจดยีม์ากมายในบรเิวณเขาสกายนแ์หง่นี ถอืวา่เป็นจดุชมววิทดีทีสีดุของเมอืง เพราะจะเห็นเมอืงโดยรอบ 360 องศา

จากนันนําทา่นชม เจดยีก์องมูดอว ์(KaungHmuDaw Pagoda) หรือ วดัเจดยีน์มสาว สรา้งเมอืปี ค.ศ. 1636 โดยพระเจา้ตาหลูน่
เพอืใชป้ระดษิฐานพระเขยีวแกว้ ทรงของเจดยีค์ลา้ยทรงครงึวงกลมคว่าํ เป็นศลิปะในแบบของชาวสงิหล หรือ เรียกอกีอย่างวา่ เจดยีท์รงลังกา
องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร เนืองจากรูปทรงเจดยีค์อ่นขา้งแปลกตา คลา้ยกับนมของหญงิสาว จงึเป็นทมีาของชอื
เจดยีน์มสาว ปัจจบัุนตัวเจดยีม์กีารบรูณะใหม่ ถูกทาใหเ้ป็นสทีองทังหมดเพอืความสวยงาม

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์เพอืเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

19.15 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG714 (บรกิารอาหารบนเครือง)

21.40 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 10:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ - มณัฑะเลย ์- กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ บางกอกแอรเ์วยส์

• คา่ภาษีสนามบนิ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัระดบั 3 ดาว รวมทังสนิ 2 คนื

• คา่ระวางน ้าํหนัก 20 กโิลกรมั

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหารและเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• อตัราคา่เขา้ชมสถานททีรีะบุไวใ้นรายการ

• ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณที  ีเสยีชวีติเนอืงจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภยัอายตุ่าํกวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณ ีผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเท่านัน**)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• คา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทไีมร่ะบุไวใ้นรายการ

• ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 800 บาท / ลูกทวัร ์1 ทา่น / ทรปิ (ชําระทสีนามบนิกอ่นการเดนิทาง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอนื ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่ทําวซีา่ในกรณเีรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการจองทัวร์

• กรณุาวางเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทไีดท้ําการจอง และทนัีงจะถกูยนืยันเมอืไดร้บัคา่มดัจําแลว้เท่านัน

• ชําระคา่ทัวรท์ังหมด 14 วันกอ่นการเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• กรณทีําการยกเลกิหลงัจากทําการมดัจําทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทังหมด
เนอืงจากบรษัิทไดด้าํเนนิการชําระเงนิคา่ตวัเครอืงบนิเตม็จํานวนใหก้บัทางสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย พรอ้มทังไดม้ดัจําคา่หอ้งพกัเป็นจํานวนเงนิ 50 %
ของราคาหอ้งพกั

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืง ยนืเอกสารไปยังสายการบนิ , โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคนืเงนิไดท้ังหมด หรอื
บางสว่น เพราะ จะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิารอนืๆ เป็นสาํคญั



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและพมา่

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้** กรณี
ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม **

• สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทไีมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรอืงเอกสาร (VISA) หรอื
การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่บัผดิชอบในกรณ ีท  ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ

• ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ สาํหรบั จํานวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขนึไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จํานวนผูเ้ดนิทาง 10-15 ท่าน ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง
แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถนิ ทพีดูภาษาไทยได ้คอยรบัทสีนามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน
ตลอดการเดนิทางทปีระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต่าํกวา่ 10 ท่าน ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊นัน
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