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วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์ – เมอืงองัวะ – วหิารมหาออ่งมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยองัวะ –                   
วดับากะยา – มณัฑะเลย ์

 

 

มณัฑะเลย-์สกายน-์องัวะ-มิงกุน 3 วนั 2 คืน 
รว่มพธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ 

นัง่รถมา้เทีย่วเมืององัวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน ์

เมนูพเิศษ...กุง้เผา+อาหารไทยเลิศรส 

 

 
 

ตารางการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – วหิารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยองัวะ – วดับากะยา – 
มณัฑะเลย ์

-/-/D 

วนัที ่2 
มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – มิงกุน – เจดยีม์ิงกุน – ระฆงั
มิงกุน – เจดยีช์วิพินมิน – มณัฑะเลยฮ์ิลล ์– วดักโุสดอว ์

B/L/D 

วนัที ่3 
พิธลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เมืองสกาย ์– เจดยีอ์ูมินทงแส่ – วดัซนุอูพอนยาชนิ – 
เจดยีก์องมูดอว ์– กรุงเทพฯ 

B/L/- 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

 

 

 

09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบิน

บางกอกแอรเ์วย ์เคาทเ์ตอร ์F ซึ่งมเีจา้หน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระและเอกสาร 
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11.55 น.   ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์โดยเที่ยวบินที่ PG 709 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

13.20 น.  ถึง สนามบินนานาชาติมณัฑะเลย ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง  

(เวลาทอ้งถ่ินที่เมยีนมารช์า้กวา่ ประเทศไทย 30 นาท)ี  

                                
 

เมืองมณัฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช ้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช้ื่อวา่เป็นเมืองที่มนีาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพมา่ จากน้ันน าท่านขา้มเรือสู่ เมืองอังวะ ซึ่ง

เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของพมา่ถึง 5 ครั้ง ในช่วง 360 ปีระหวา่ง ค.ศ. 1365 ถึง ค.ศ. 1842 ทั้งในสมยัราชวงศ์อัง

วะ ราชวงศ์ตองอู และ ราชวงศ์อลองพญา เมืองอังวะมีท าเลที่ตั้งเป็นเมืองเกาะคล้ายกรุงศรีอยุธยา ในหน้าน ้ าจะ

เขา้ถึงองัวะไดท้างเดียวคือทางเรือ ใหทุ้กท่านได ้นัง่รถมา้ เพ่ือท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืององัวะ น าท่านชม 

วิหารมหาอ่องมเยบองซาน หรือเมหนู์ อ๊อกคยงั อันมาจากชื่อของพระนางเมหนู์ มเหสีของพระเจา้พะคยีดอว ์ผูเ้ป็น

ยายของพระนางศุภยลัต พระราชินีองค์สุดทา้ยของพม่า ส่วน ‘อ๊อกคยัง’ หมายถึงวดัที่สรา้งดว้ยปูน วดัใหญ่แห่งน้ี

สรา้งขึ้ นดว้ยปูนตามแบบโครงสรา้งไมด้ั้งเดิมที่พังทลายลงในในช่วงแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381 โครงสรา้งดั้งเดิม

น้ันว่ากันว่าสวยอลังการมาก มีหอสวดมนต์ที่มีหลังคาซ้อนสูงมากมายถึง 7 ชั้นเคยเสียหายหนักเมื่อตอน

แผ่นดินไหว พระนางชินพยูมะสินพระธิดาของพระนางเมหนู์ โปรดใหบู้รณะขึ้ นมาใหมภ่ายหลัง 
 

ผ่านชม หอคอยเมืองอังวะ สรา้งขึ้ นเพื่อใชส้ังเกตุการณ์ ขา้ศึก สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1822 หอน้ีเกิดการเอียงตวั หรือ 

ทรุดตัว หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1838 หลังจากน้ัน ไดร้ับการบูรณะใหม่ แต่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้

นักท่องเที่ยวขึ้ นไปดา้นบนหอคอย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ วัดบากะยา สรา้งเมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๖ ในสมยั พระเจา้

พะคยีดอว ์หรือ ‘พระเจา้จกักายเมง’ กษัตริย์องคท์ี่ 7 ของราชวงศ์คองบองอยู่นอกกรุงองัวะทางทิศใต ้แกะสลักจาก

ไมส้กัทั้งหลัง ภายในวดัน้ีมีเสามากถึง 267 ตน้ ยอดหลังคามีหลายชั้น ฝีมอืและลวดลายการสลักไมใ้นวดับากายาน้ี

ถือวา่ล ้าค่ามากเมื่อเทียบกับวดัอื่นๆในพมา่ ซึ่งเป็นงานแกะสลักแบบสกุลช่างอยุธยา สังเกตุไดจ้าก ‘ครุฑยุดนาค’ ที่

มพีลังเหมือนจะกระโจนบิน สัณนิษฐานว่า ชาวอังวะปัจจุบันคือ กลุ่มคนสยามที่ถูกกวาดตอ้นมาตอนกรุงศรีอยุธยา

แตกพ่าย ชาวพมา่ เรียกคนอยุธยากลุ่มน้ีวา่ ชาวโยเดีย วดัแห่งน้ียงัไมไ่ดร้บัการบูรณะ ดงัน้ันหากใครอยากเห็นวดัไม้

ขนาดใหญ่ฝีมอืดั้งเดิมใหร้ีบไปเยือนเสียโดยเร็ว ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านขา้มเรือกลับสู่เมอืงมณัฑะเลย ์

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมัน่ ระดับน ้ าในทะเลสาบจะมีน ้ าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดู

หนาว น ้ าจะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอนัอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการเพาะปลูก ในช่วงน้ัน ชาวบา้นจึง มกีารท า

การเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้งน ้ ามีสะพานไม ้

ทอดขา้มทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้ักที่ยาวที่สุดในโลก สรา้งขึ้ นหลังจากที่ยา้ย

ราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไมส้ักที่น ามาจากเมืองอัง

วะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ชื่อวา่ เสาอู  จึงเรียกชื่อ

สะพานไม้น้ี  ตามชื่อ คือ อู่ เป่ง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 

1,208 ตน้ ซึ่งมอีายุกวา่ 200 ปี  
 

น าท่านท าบุญถวายปัจจยั ตกับาตรพระสงฆ์จ านวน 1,400 รูป 

ณ วัดมหากนัดายงค ์ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของพมา่ที่เมืองอมร

ปุ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็น

วทิยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษา

เล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป 

อเมริกา ญ่ีปุ่ น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย ซึ่งในช่วงเพลาจะมีภิกษุ

สงฆนั์บรอ้ยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรับบาตร น าทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวงัไมส้ักชเวนานจอง วงัที่

สรา้งดว้ยไมส้ักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต ออ้นชอ้ย ทั้ง

หลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดย

พระเจา้เมียงดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมือง มัณฑะเลย์เพ่ือเป็น

ต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจาก พระองค ์ส้ินพระชนม ์พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดัถือ

ไดว้า่ เป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง 

 เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแมน่ ้ าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมอืงอมรปุระ

ทวนน ้ าไปหมู่บา้นมิงกุน ซึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยู่บน

เกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปได้

ด้วยเส้นทางเรือเท่าน้ัน ทว่ามี

อ นุ สรณ์ สถานที่ แสดงความ

ยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่าง

ทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มี

ลักษณะเป็น “กึ่ งบ้านกึ่ งแพ” 

เน่ืองจากระดับน ้ าอิรวดีในแต่ละ

ฤดูกาลจะมีความแตกต่างกัน

มาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลาก 

ระดับน ้ าจะขึ้ นสูงกวา่ฤดูแลว้กว่า 

10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้ง

บ้านกึ่งแพ คือถ้าน ้ าขึ้ นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้ นที่ดอน ครั้นน ้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้ งใกล้น ้ า เพ่ือความ

วนัทีส่อง มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – มงิกนุ –  
                   เจดยีม์งิกนุ – ระฆงัมงิกนุ – เจดยีช์วิพนิมนิ – มณัฑะเลยฮ์ลิล ์– วดักโุสดอว ์
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สะดวกสบายในการใชแ้มน่ ้ าในชีวิตประจ าวนั น าท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ป

ดุง ดว้ยภายหลังทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที่มณัฑะเลย ์เป็นผลส าเร็จ 

จงึทรงฮึกเหิมที่จะกระท าการใหญ่ขึ้ นและยากขึ้ น ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกับเกณฑแ์รงงานขา้

ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จกัรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีน  โดย

ทรงมุ่งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลา

น้ันถือเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูม ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คน หลบหนีการขดขี่

แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษ แลว้ท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพ

พมา่อยู่เนืองๆ โดยพมา่กล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พมา่ อนัเป็นสาเหตุหน่ึง

ที่ท าใหพ้ม่าเสียเมอืงในที่สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดียม์ิงกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต 

ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพียงแค่ฐาน 

ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐที่มีความมัน่คงถึง 50เมตร ซึ่งหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูง

ที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากน้ันน าท่าน

ชม ระฆงัมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มงิกุนคือระฆงัมงิกุน ที่พระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่

มหาเจดียม์ิงกุน จึงตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆังยักษ์ที่มเีสน้รอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนัก 

87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสรา้งระฆังเลียนแบบ จึงรับสัง่ใหป้ระหารชีวิตนายช่าง

ทนัทีท่ีสรา้งเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษ์ที่มขีนาดเล็กกวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียง

ใบเดียว ทว่าระฆังเครมลินแตกรา้วไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยั งคงส่งเสียงกอ้ง

กงัวาน ทั้งน้ีเคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆ ไปยืนรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 

คน  
 

จากน้ันน าชม เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็ง

ดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่

ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่ง

หน่ึง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้

บากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อ

พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อน

เวลาอนัควร จงึไดร้บัสมญานามวา่ ทชัมาฮา

ลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์องค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ที่

สรา้งขึ้ นดว้ยหลักภูมิจกัรวาลคือมีองค์เจดีย์

สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อัน

เชื่อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล

ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูม ิหลังจากน้ันเดินทางกลับมายงัมณัฑะเลย์ น าท่านชมทศันียภาพ

ของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ภเูขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขามณัฑะเลย์รอบวิหารมรีะเบียง

ส าหรบัชมทศันียภาพเมอืงมณัฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแมน่ ้ าอิระวดี พระบรมมหาราชวงั  

จากน้ันน าชม วัดกุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจ าลองแบบ

มาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที่พระเจา้มินดงสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา

พระไตรปิฎกครั้งที่5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึก

พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน 

กวา่จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกที่ช าระขึ้ นในครั้งน้ี เรียกไดว้า่เป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก”   

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
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 เขา้สู่พกัที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

04.00 น. น าท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี และร่วมกันถวายผา้จวีรแด่

พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพมา่) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ือง

กษัตริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ถือเป็นส่ิงบูชาสูงสุดของชาวพมา่ สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดินทางกลับเขา้สู่ที่พกั  

 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ้ นตามผังภูมิจักรวาลแบบ

พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรู ปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีก าแพง

ลอ้มรอบทั้งส่ีทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ที่ประตู ท าสญัลักษณ์จกัรราศีประดบัเอาไว ้

ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยตัตั้ด (ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทอง

ซอ้นกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันวา่ ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราช

บลัลังก ์ช่วยใหก้ษัตริยต์ดัสินพระทยัในเรื่องต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ปัจจุบนัทางการพมา่ไดจ้ าลองขึ้ นใหมอ่ีกครั้งบน

ฐานเดิมในโลก 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองสกายน ์ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคญั ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงสกายน์ ลุ่ม

แม่น ้ าอิระวดี เจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแมน่ ้ า ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 มเีจา้เชื้ อ

สายไทยใหญ่เมอืง สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่เมืองสกายน์ ที่ตั้งปัจจุบนัอยู่ไหล่เนิน

เขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น ้ าอิรวะดี ห่างจาก มัณฑะเลย์ไปทางทิศใตป้ระมาณ 10 กม. สกายน์เป็นราชธานี ได้

ประมาณ 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอ านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดร้บัชยัชนะ จงึยา้ยเมืองหลวงใหม ่มาตั้ง

ที่ปากแมน่ ้ า มดิแง ตรงที่บรรจบกบัแมน่ ้ า อิรวะดี จนเป็น  ที่ตั้งของเมอืงองัวะในเวลาต่อมา น าท่านเปล่ียนพาหนะใน
การเดินทางเป็นรถสองแถวเพ่ือเดินทางขึ้ นสู่  ยอดเขาสกายน์ ซึ่งเป็นภูเขาขนาดกลาง มีความสวยงามด้าน

ทศันียภาพ สามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ ที่กระจาย รายลอ้มอยู่โดยรอบ สุดสายตาจะเป็นแมน่ ้ า อิระวดี ซึ่งเป็นแมน่ ้ า

สายส าคัญของเมืองน้ี จากน้ันน าทุกท่านชม เจดียอ์ูมินทงแส่ หรือวดั 30 ถ ้า วดัน้ีอยู่บริเวณช่วงกลางของเนินเขา

วนัทีส่าม พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เมอืงสกาย ์– เจดยีอู์มนิทงแส ่–  
                   วดัซนุอูพอนยาชนิ – เจดยีก์องมูดอว ์– กรุงเทพฯ 
 

http://www.plan-travel.com/
mailto:plan@plan-travel.com


 [MDL-MM01-PG: มณัฑะเลย-์สกายน-์องัวะ-มิงกุน] 

 

****ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้****        www.plan-travel.com           Tel: 02-417-2199          E-mail: plan@plan-travel.com                     Page 6 of 9 

สกายน์ ภายในจะมีพระพุทธรูปจ านวน 45 องค์ ประดิษฐานอยู่ดา้นในเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม มีทางเดินโคง้คู่ไปกับ

พระพุทธรูป น าท่านสู่ วดัซุนอูพอนยาชิน วดัน้ีมียอดเจดีย์ สูงถึง 29 เมตร ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ ภายนอกรอบๆวดัสามารถเดินชมววิได ้บริเวณน้ีถือเป็นจุดชมววิของเมือง นอกจากจะเห็นวิวของแมน่ ้ าอิ

ระวดีที่สวยงดงามแลว้ มองลงมาก็จะเห็นเหล่าวดัและเจดียม์ากมายในบริเวณเขาสกายน์แห่งน้ี ถือว่าเป็นจุดชมววิที่ดี

ที่สุดของเมอืง เพราะจะเห็นเมอืงโดยรอบ 360 องศา จากน้ันน าท่านชม เจดียก์องมูดอว ์(KaungHmuDaw Pagoda) 

หรือ วัดเจดีย์นมสาว สร้างเมื่อปี ค.ศ. 

1 6 3 6  โด ยพ ระเจ้า ต าห ลู่ น  เ พ่ื อ ใช้

ประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้ว ทรงของเจดีย์

คลา้ยทรงครึ่งวงกลมคว า่ เป็นศิลปะในแบบ

ของชาวสิงหล หรือ เรียกอีกอย่างว่า เจดีย์

ทรงลังกา องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร 

เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร เน่ืองจาก

รูปทรงเจดีย์ค่อนขา้งแปลกตา คลา้ยกบันม

ของหญิ งสาว จึงเป็นที่มาของชื่อ เจดีย์

นมสาว ปัจจุบันตัวเจดีย์มีการบูรณะใหม ่

ถูกทาใหเ้ป็นสีทองทั้งหมดเพื่อความสวยงาม  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมณัฑะเลย ์เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

19.15 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG 714 

21.40 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่า่นไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

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 วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

800 บาท / ลูกทวัร ์1 ทา่น / ทรปิ (ช าระทีส่นามบินก่อนการเดินทาง) 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอรเ์วยส ์

✓ ค่าภาษีสนามบิน 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 2 คืน 

✓ ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภัยอายุต า่กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-

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

กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทย์ว่า 

**อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

http://www.plan-travel.com/
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 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 และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

• กรณีท าการยกเลิกหลังจากท าการมดัจ าทวัร์มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทฯได้

ด าเนินการช าระเงินค่าตัว๋เครื่องบินเต็มจ านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย พรอ้มทั้งไดม้ดัจ าค่าหอ้งพักเป็นจ านวนเงิน 

50 % ของราคาหอ้งพกั 

•  ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง 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 ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

▪ เมือ่ท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและพมา่ 

▪ ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏิเสธในการ

เขา้และออกจากประเทศ 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 

ทา่น ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทยได ้

คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน 

ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
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