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รว่มพิธีลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี อนัศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
นัง่รถมา้ ชมเมืองชมเมืององัวะ 
สกัการะ เจดียก์องมูดอว ์หรอื วดัเจดียน์มสาว เมืองสกายน ์
รว่มทาํบุญตกับาตรถวายขา้วสารแก่พระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ 
ล่องแม่นํ้าอิระวดี สู ่เมืองมิงกุน ชมความยิง่ใหญ่ของ เจดียมิ์งกุน ระฆงัมินกุน และ เจดียชิ์นพิวมิน 

ชมสะพานไมส้กัที่ยาวที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบตา่วตะหมัน่ 
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – นัง่รถมา้ – หอคอยเมืององัวะ – เมืองสกายน ์–  

                  วดัเจดียน์มสาว – สกายนฮิ์ลล ์– มณัฑะเลย ์

 

สกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิบนยอดเขา มณัฑะเลยฮิ์ลล ์พรอ้มทั้งเก็บภาพความสวยงามของวิวทิวทศันเ์มือง  

มณัฑะเลยแ์ละพระอาทิตยต์กดินบนยอดเขาแห่งน้ี 
เมนูพิเศษ....อาหารไทยรสเลิศ + กุง้แม่นํ้าเผา 

แจกฟรี!! ผา้เช็คพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี + หนงัสอืสวดมนต ์+ เสื้ อทวัรพ์ม่าดีดี 

กาํหนดการเดินทาง พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2561 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – นัง่รถมา้ – หอคอยเมืององัวะ – เมืองสกายน์ –  

วดัเจดียน์มสาว – สกายน์ฮิลล ์– มณัฑะเลย ์
-/-/D 

วนัท่ี 2 
มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– มิงกุน – เจดียม์ิงกุน – ระฆงัมิงกุน - 

เจดียช์ินพิวมิน 
B/L/D 

วนัท่ี 3 มณัฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – กรุงเทพฯ B/L/- 

 

 

 

 

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

บินบางกอกแอรเ์วย ์เคาทเ์ตอร ์F ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร

การเดินทาง 

11.55 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์โดยเที่ยวบินที่ PG 709 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

13.20  น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้กว่า

ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีของพมา่ ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช ้ช่ือเดิม

เร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลูกขา้วตามแนวลําน้ําเอยาวดี

ตอนบน มีประชากรมากกว่า 1  ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว ้น ช่ วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) 

ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุดในพม่า  

จากน้ัน นําทุกท่านเดินทางไปยงั เมืององัวะ ใหทุ้กท่านได ้นัง่รถมา้ เพ่ือท่องเท่ียวชมความสวยงามของเมือง

องัวะ ซ่ึงในอดีตเป็นราชธานีโบราณของพมา่ นําท่านชมประตูเมือง

ทางทิศเหนือ มีช่ือเรียกว่า คาวเซตัน่คา เป็นประตูท่ีใชส้าํหรบัพิธี

สระผมในเทศกาลสงกรานต ์ของชาวพมา่  

ชม หอคอยเมืององัวะ เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงั เพ่ือใชส้งัเกตุ

การณ์ ขา้ศึก สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1822 หอน้ีเกิดการเอียงตวั หรือ 

ทรุดตัว หลังจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1838 หลงัจากน้ัน 

ไดร้บัการบรูณะใหม ่
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จากน้ันเดินทางสู่ เมืองสกายน ์ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีสาํคัญ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมือง

สกายน์ ลุ่มแม่น้ําอิระวดี เจดียจ์ํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ํา ประมาณพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 มีเจา้เช้ือสายไทยใหญ่เมือง สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตั้งตนเป็นกษัตริยอ์ยู่เมือง

สกายน์ ท่ีตั้งปัจจุบันอยู่ไหล่เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําอิรวะดี ห่างจาก มัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้

ประมาณ 10 กม. สกายน์เป็นราชธานี ไดป้ระมาณ 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอาํนาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะ

มินพญา ไดร้บัชยัชนะ จึงยา้ยเมืองหลวงใหม ่มาตั้งท่ีปากแมน้ํ่า มิดแง ตรงท่ีบรรจบกบัแม่น้ํา อิรวะดี จนเป็น  

ท่ีตั้งของเมืององัวะในเวลาต่อมา  

จากน้ันนําท่านชม เจดียก์องมูดอว ์(KaungHmuDaw Pagoda) หรือ วัดเจดียน์มสาว สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 

1636 โดยพระเจา้ตาหลู่น เพ่ือใชป้ระดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้ 

ทรงของเจดียค์ลา้ยทรงคร่ึงวงกลมควํา่ เป็นศิลปะในแบบของ

ชาวสิงหล หรือ เรียกอีกอย่างว่า เจดียท์รงลงักา องคเ์จดียม์ี

ความสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร เน่ืองจาก

รูปทรงเจดียค์่อนขา้งแปลกตา คลา้ยกบันมของหญิงสาว จึง

เป็นท่ีมาของช่ือ เจดีย์นมสาว ปัจจุบันตัวเจดียม์ีการบูรณะ

ใหม ่ถูกทาใหเ้ป็นสีทองทั้งหมดเพ่ือความสวยงาม 
 

จากน้ัน นําทุกท่านชม เจดีย ์อูมินทงแส่ หรือวดั 30 ถํ้า วดัน้ีอยู่บริเวณช่วงกลางของเนินเขาสกายน์ ภายใน

จะมีพระพุทธรูปจํานวน 45 องค์ ประดิษฐานอยู่ด้านในเรียงกันเป็นคร่ึงวงกลม มีทางเดินโคง้คู่ไปกับ

พระพุทธรูป จากน้ันนําท่านขึ้ น เขาสกายน ์ซ่ึงเป็นภูเขาขนาดกลาง มีความสวยงามดา้นทัศนียภาพ สามารถ

มองเห็นเจดียต่์างๆ ท่ีกระจาย รายลอ้มอยู่โดยรอบ สุดสายตาจะเป็นแม่น้ํา อิระวดี ซ่ึงเป็นแม่น้ําสายสาํคญั

ของเมืองน้ี ถึงเวลาอนัเหมาะสม เดินทางกลบัเมือง มณัฑะเลย ์

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านทาํบุญถวายปัจจยั ตกับาตรพระสงฆจ์าํนวน 1,400 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของพม่าท่ีเมืองอมรปุ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอู

เบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีภิกษุและสามเณร

มาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก 

ยุโรป อเมริกา ญ่ีปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย ซ่ึงในช่วงเพลาจะมีภิกษุ

สงฆนั์บรอ้ยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการสาํรวมเพ่ือรบับาตร  

จากน้ันนําท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมัน่ ระดบัน้ําในทะเลสาบจะมี

น้ําขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ําจะแห้ง

กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก 

ในช่วงน้ัน ชาวบ้านจึง มีการทําการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น 

วนัที่สอง มณัฑะเลย ์– วดัมหากนัดายงค ์– ทะเลสาบตา่วตะหมัน่ – สะพานไมอู้เป่ง – มินกุน -  เจดียมิ์งกุน 

                   ระฆงัมิงกุน – เจดียชิ์นพิวมิน – มณัฑะเลยฮิ์ลล ์
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ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้ง  น้ํามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 1.2 

กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลก สรา้งขึ้ นหลงัจากท่ียา้ยราชธานีมาอยู่ท่ี

อมรปุระ เป็นสะพานไมส้กัท่ีนํามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ช่ือว่า เสาอู  จึงเรียกช่ือ

สะพานไมน้ี้ ตามช่ือ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซ่ึงมีอายุกวา่ 200 ปี  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

 นําท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ําอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมือง

อมรปุระทวนน้ําไปหมู่บา้นมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาํน้ําอิรวดีและไปไดด้ว้ย

เสน้ทางเรือเท่าน้ันทว่ามีอนุสรณส์ถานท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิร

วดีท่ีมีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ” เน่ืองจากร  ะดับน้ําอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก 

โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดบัน้ําจะขึ้ นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นก่ึงแพ คือถา้น้ํา

ขึ้ นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้ นท่ีดอน ครั้นน้ําลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ํ้า เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้

แม่น้ําในชีวิตประจําวัน นําท่านชม เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ย

ภายหลังทรงเคล่ือนทัพไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระ

มหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย ์เป็นผลสาํเร็จ จึงทรง

ฮึกเหิมท่ีจะกระทําการใหญ่ขึ้ นและยากขึ้ น ด้วยการทํา

สงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาส

จํานวนมากก่อสรา้งเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพ่ือ

ประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรง

มุ่งหวังใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และ

ใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลาน้ัน

ถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รืออาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขด

ขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แลว้ทําการซ่องสุมกําลังเป็นกองโจร ลอบ

โจมตีกองทพัพมา่อยูเ่นืองๆ โดยพมา่กล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่า 

อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหพ้ม่าเสียเมืองในท่ีสุด อย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดียม์ิงกุนดาํเนินไปไดเ้พียง 7 ปี 

พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัย

ของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐาน ทวา่ใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50เมตร ซ่ึงหากสรา้งเสร็จ

ตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐาน

เกิดจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวในปี  

จากน้ันนําท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียม์ิงกุนคือระฆงัมิงกุน ท่ีพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดย

สาํเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ิงกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีเสน้รอบวงถึง 10 

เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไมต่อ้งการใหม้ีใครสรา้งระฆงัเลียนแบบ 

จึงรบัสัง่ใหป้ระหารชีวิตนายช่างทันทีท่ีสรา้งเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึง

แห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่า

ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษ์ท่ียงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดย

ใหเ้ด็กตวัเล็กๆ ไปยืนรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 คน  
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 จากน้ันนําชม เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่

เหนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่าเป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึง 

สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาใน

พระเจา้ปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อพระ

มหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้บัสมญา

นามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ท่ีสรา้ง

ขึ้ นดว้ยหลกัภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระ

สุเมรุ อันเช่ือกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจักรวาลลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ 

หลงัจากน้ันเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

นําท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าท่ีภูเขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขา

มณัฑะเลย์รอบวิหารมีระเบียงสําหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ําอิระวดี 

พระบรมมหาราชวงั วดักุโสดอว ์   

คํา่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ลอ้บบ้ีของโรงแรม เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ วดัมหามยัมุนี 

04.00 น. นําท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหนา้พระพกัตร ์ 

                    พระมหามยัมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิของพมา่) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง 

เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาํเน้ือน่ิม” ถือเป็น

ส่ิงบชูาสูงสุดของชาวพมา่ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง 

สร้างขึ้ นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็น

ศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีกําแพง

ลอ้มรอ้บทั้งส่ีทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ท่ีประตู ทําสัญลักษณ์จักรราศี

ประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยัตตั้ด (ยอด

ปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เช่ือกนัว่า ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน ยอด

ปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษัตริยต์ัดสินพระทัยในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  แต่

ปัจจุบนัทางการพม่าไดจ้าํลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก จากน้ันนําท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวง

เก่าของพมา่ท่ี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําชม วดักุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง

(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซ่ึงจาํลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์

เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์

แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี5 และ ถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการ

วนัที่สาม พิธีลา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี –พระราชวังมัณฑะเลย ์– วัดกุโทดอร ์– วิหารชเวนานจอง – 

กรุงเทพฯ   
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จารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์และ

ตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง 2,400 รปูในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน กวา่จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏก

ท่ีชาํระข้ึนในครั้งน้ี เรียกไดว้่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก” นําทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวงั

ไมส้กัชเวนานจอง วงัท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลงั งดงามตามศิลปะพมา่แท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลาย

แกะสลกัประณีต ออ้นชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตู และ หนา้ต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติั

และทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานี

จากอมรปุระมาอยูท่ี่เมือง มณัฑะเลยเ์พ่ือเป็นตาํหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจาก พระองค ์

ส้ินพระชนม ์พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดัถือไดว้า่ เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่าง

หลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตมิณัฑะเลย ์เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

19.10 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG 714 

21.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

16-18 พ.ย. 61 11,999 บาท 11,499 บาท 2,900 บาท 

30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 11,999 บาท 11,499 บาท 2,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 61 11,999 บาท 11,499 บาท 2,900 บาท 

21-23 ธ.ค. 61 11,999 บาท 11,499 บาท 2,900 บาท 

 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 800 บาท/ท่าน *** 

 
 

อตัราน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอรเ์วยส ์

 ค่าภาษีสนามบิน 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 2 คืน 

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-

85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูง

กวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ 

**อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่าน้ัน 

 ชาํระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 กรณีทาํการยกเลิกหลงัจากทาํการมดัจาํทวัรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทได้

ดาํเนินการชาํระเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย พรอ้มทั้งไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน 

50 % ของราคาหอ้งพกั 
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****ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้**** 

 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภาษาไทยได ้คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี 

แตถ่า้ต ํา่กว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 

 


