
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภเูขามณัฑะเลยฮ์ลิล,์เจดยีซุ์นอบูองยาชนิ,สะพานไมส้กัอู
เบ็ง,เจดยีม์หามยัมนุ,ีเจดยีก์วงมดูอร,์เจดยีม์นิกนุ 

 
 
 

MYANMAR 3 วนั 2 คนื 
มณัฑะเลย์ สกายน์ มนิกุน 

พธีิล้างหน้าพระพกัตร์ พระมหามยัมุนี 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 
 

 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

02-04 พฤศจกิายน 2562 8,888 2,500 WE 20 

16-18 พฤศจกิายน 2562 8,888 2,500 WE 20 

 
 

มณัฑะเลย ์ สกายน ์ มนิกนุ  3 วนั 2 คนื 

ชมพธิศีกัด ิส์ทิธ ิข์องชาวมณัฑะเลย ์ ลา้งหนา้พระพกัตร ์ “พระมหามยัมนุ”ี 

เดนิสะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก “สะพานไมส้กัอเูบ็ง” / ข ึน้ภเูขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์

ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด ีชมวถิชีวีติความเป็นอยู ่.... ชม “ทชัมาฮาลแหง่พมา่” 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงมณัฑะเลย ์– เมอืงสกายน ์– เจดยีก์วงมดูอร ์– เจดยีอ์มูนิทงเส ่– เจดยีซุ์น

อบูองยาชนิ – มณัฑะเลย ์

07.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 3  เคาน์เตอร ์

E สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(Thai Smile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309  

11.20 น. ถงึ สนามบนิมัณฑะเลย ์ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กว่าประเทศ

ไทยครึง่ชัว่โมง)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทีส่ าคัญ ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของเมอืงสกายน ์

ลุม่แมน่ ้าอริะวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา และรมิฝ่ังแมน่ ้า ประมานพทุธศตวรรษที ่19 มเีจา้

เชือ้สายไทยใหญเ่มอืงสกายน ์นาม สอยนุ รวบรวมผูค้นแลว้ตัง้ตนเป็นกษัตยิอ์ยูท่ีเ่มอืงสกายน์ หรอืสะแกง ทีต่ัง้

ปัจจุบันอยูใ่หลเ้นนิเขาบนฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าอริวด ีห่างจากมัณฑะเลยไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 10 กโิลเมตร 

สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลังเกดิการชงิอ านาจกัน สดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดรั้บชยัชนะจงึ

ยา้ยเมอืงหลวงใหมม่าตัง้ทีป่ากแมน่ ้ามดิแง ตรงทีบ่รรจบกบัแมน่ ้าอริวด ีจนเป็นทีต่ัง้ของเมอืงองัวะในเวลาตอ่มา 

 จากนัน้น าทา่นชม เจดยีก์วงมดูอรห์รอืวัดเจดยีน์มนาง  สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่

เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้หรือพระทันตธาตุที่

ไดม้าจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดียท์รงคว ่าแบบสงิหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มี

ต านานเล่าว่าองคร์ะฆังทรงกลมผ่าครึง่ซกีนี้ ไดต้น้แบบมาจากถันพระชายาคน

โปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 

เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น  

 จากนัน้น าชม เจดยีอ์มูนิทงเส ่(U Min Thonze Pagoda) หรอื วัด 30 ถ ้า บน

ยอดเขาสกายน ์ไฮไลทข์องเมอืง ตัง้อยูก่ลางเมอืงสกายน์ ชาวพมา่เชือ่ว่ายอด

เขานี้คอืเขาพระสเุมรุ บนยอดเขาแห่งนี้จะมพีระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดษิฐาน

อยู่ดว้ย ซึง่ว่ากันว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอย่างยิง่และมพีระพุทธรูป 45 องค์

ประดษิฐานเรยีงกนัเป็นครึง่วงกลมจากยอดเขาสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของ

เมอืงสกายน์ไดอ้ย่างชัดเจนและกลุ่มเจดยีต์่างๆ ทีว่างตัวอยู่ตามไหล่เขาและ

กระจายอยูโ่ดยรอบจนสดุแมน่ ้าอริะวดทีีเ่ป็นแมน่ ้าสายหลักของเมอืงนี.้  

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 
 

 

น าท่านสู ่เจดยีซ์นุอบูองยาชนิ (Soon Oo Bong Nya Shin Pagoda) วัดนี้มี

ยอดเจดยี ์สูงถงึ 29 เมตร ภายในเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ

ภายนอกรอบๆวัดสามารถเดินชมวิวได ้บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวของเมือง 

นอกจากจะเห็นววิของแมน่ ้าอริะวดทีีส่วยงดงามแลว้ มองลงมาก็จะเห็นเหลา่วัด

และเจดยีม์ากมายในบรเิวณเขาสกายน์แห่งนี้ ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีด่ทีีสุ่ดของ

เมอืง เพราะจะเห็นเมอืงโดยรอบ 360 องศา 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนรถตามอธัยาศัย จนเดนิทางถงึมณัฑะเลย ์

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั SHWEPHYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงมณัฑะเลย ์– เมอืงอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง – เมอืงมนิกุน – เจดยีม์นิกุน – ระฆงัมนิกุน – เจดยี ์

ชินพิวมิน – เมืองมณัฑะเลย ์– พระราชวงัมณัฑะเลย์ – วหิารชเวนนัดอร ์– วดักุโสดอร ์– ภู

เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมรปุระ เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานี

เพยีง 76  แหง่ของพมา่กอ่นทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400 พระเจา้โบต่อ่พญาทรงสรา้งเมอืง

อมรปรุะขึน้ในปี 1782 ใกลก้ับเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีทีม่อีายนุอ้ยทีส่ดุเพยีง 76 ปี โดยยา้ยจากเมอืง

อนินว์ะ ตามค าแนะน าของเหลา่ปโุรหติโหราจารยท์ีห่วั่นวติกกบัสถานการณ์ตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีพ่ระเจา้โบต่อ่

พญาทรงขึน้ครองราชยก์ารชงิอ านาจในชว่งนัน้ เหล่าพารหมณ์จงึเห็นพอ้งว่า ควรยา้ยราชธานีไปอยูท่ีอ่มรปรุะ 

ใหเ้ป็นราชธานแีหง่ใหมแ่ทน จงึมกีารบนัทกึเรือ่งราวของเมอืงหลวงใหมก่บัประชากรกวา่ 200,000 คนเอาไว ้

  น าทา่นชม  สะพานอเูบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามยาว 1.2 กโิลเมตร ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปุระ อดีตราชธานีของราชวงศ์คองบองซึง่อยู่ห่างจากเมอืงมัณฑะเลยเ์พยีงแค่ 11 

กโิลเมตรเทา่นัน้ ไมท้ีน่ ามาสรา้งสะพานอเูบ็งเป็นไมท้ีเ่หลอืจากการรือ้ถอนและยา้ยพระราชวังเกา่แห่งกรุงอังวะ

มายงัอมรปรุะ สว่นชือ่สะพานตัง้ตามนายพลอเูบ็งซึง่เป็นผูค้วบคุมการกอ่สรา้งตามพระประสงคข์องพระเจา้ปดุง 

(กษัตรยิแ์ห่งราชวงศอ์ลองพญา) โดยสะพานนี้สรา้งขึน้เพือ่ใชข้า้มทะเลสาบ

ตองตะมาน(Toungthamon) ทีเ่ชือ่มระหว่างเมอืงอมรปรุะกับอังวะ มอีายกุว่า 

200 ปี ชว่งเวลาทีส่วยงามคอื ชว่งเชา้และเย็นกอ่นพระอาทติยต์กนอกจากจะ

ไดช้มความสวยงามของพระอาทติยข์ึน้และตกแลว้ ยังไดเ้ห็นวถิชีวีติของคน

เมยีนมาดว้ย สว่นชว่งหนา้หนาวทีน่ ้าในทะเลสาบลดระดับนักท่องเทีย่วมักเชา่

เรือเล็กออกไปชมความงามกลางทะเลสาบช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ซึง่จะ

มองเห็นสะพานไมส้กัยอ้มแสงสนธยา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมนิกนุ โดยการล่องเรอืไปตามแมน่ ้าอริะวดสีู่มงิกนุ จากท่าเรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขต

เมอืงอมรปรุะ ทวนน ้าไปหมูบ่า้นมงิกนุ ซึง้เป็นสว่นหนึง่ของอมรปรุะ อยูบ่นเกาะกลางล าน ้าอริะวดแีละไปไดด้ว้ย

เสน้ทางเรอืเทา่นัน้ทวา่มอีนุสรณ์สถานทีแ่สดงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริะ

วดีที่มลีักษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เนื่องจากระดับน ้าอริะวดีในแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกันมาก 

โดยเฉพาะฤดนู ้าหลาก ระดับน ้าจะขึน้สงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพมา่จงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ ถา้น ้าขึน้สงูก็

ร่วมแรงกันยกบา้นขึน้ที่ดอน ครัน้น ้ าลงก็ยกบา้นมาตั ้งใกลน้ ้ า เพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้ าใน

ชวีติประจ าวัน 

  น าท่านชม เจดยีม์นิกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ย

ภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมา

ประดษิฐานทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการใหญ่ขึน้

และยากขึน้ ดว้ยการท าสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้

ทาสจ านวนมาก ก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนหรอืเจดยีจ์ักรพรรด ิเพือ่ประดษิฐานพระ

ทันตธาตุ ที่ไดจ้ากพระเจา้กรุงจนี โดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญ่ เทียบเท่ามหา

เจดยีใ์นสมยัพกุาม และใหญโ่ตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลา

นัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในสวุรรณภมู ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รอือาระกัน

จ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดนิแดน

ในอาณัตขิององักฤษ แลว้ท าการซอ่งสมุก าลังเป็นกองโจร ลอบโจมตกีองทัพ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 
 

 

  พมา่อยูเ่นอืงๆ โดยพมา่กลา่วหาวา่องักฤษหนุนหลัง กลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามองักฤษ-พมา่ อนัเป็นสาเหตุ

หนึง่ทีท่ าใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทีสุ่ดอยา่งไรก็ตาม งานก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนด าเนนิไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดุง

เสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอ์ันยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์

จงึปรากฏเพยีงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหมึาดั่งภเูขาอฐิทีม่คีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะ

เป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจาก

เหตกุารณ์แผน่ดนิไหว 

  น าท่านชม ระฆังมงิกนุ อยูใ่กลเ้จดยีม์นิกุน พระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้ง เพือ่อทุศิทวายแด่มหาเจดยีม์งิกนุ จงึ

ตอ้งมขีนาดใหญคู่ค่วรกนั คอืเป็นระฆงัยกัษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าหนัก 87ตันเล่าขานกัน

ว่า พระเจา้ปดุงทรงไมต่อ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบ จงึรับสั่งใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ

ปัจจุบันถอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่ขีนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึง่แห่งพระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโคเพียงใบเดยีว 

ทวา่ระฆงัเครมลนิแตกแลว้ชาวพมา่จงึภมูใิจ ว่าระฆังมงิกนุเป็นระฆังยักษ์ทีย่ังคงสง่เสยีงกอ้งกังวาน ทัง้นี้เคยมี

การทดสอบความกวา้งใหญข่องระฆงัใบนี ้โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถ้งึ 100 คน  

  น าทา่นเดนิทางชม เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนือระฆังมงิกนุไมไ่กล ไดช้ือ่ว่าเป็นเจดยีท์ี่

สวยสงา่มากแหง่หนึง่ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราช

นัดดาในพระเจา้ปดงุ เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ทีพ่ระองคม์ตี่อพระมหาเทวี

ชนิพวิมนิ ซึง่ถงึแก่พริาลัยก่อนเวลาอันควร จงึไดรั้บสมญานามว่า “ทัชมาฮา

ลแห่งลุ่มอริวด”ี เจดยีอ์งคน์ี้เป็นพุทธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ ดว้ยภูมจัิกรวาลคอืมอีงค์

เจดยีส์ถติอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชือ่กันว่าเป็นศูนยก์ลางและ

โลกและจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลักไตรภมู ิ หลังจาก

นัน้เดนิทางกลับมายงัมณัฑะเลย ์ 

 น าท่านสู ่พระราชวังหลวงมัณฑะเลย ์(Mandalay Palace) โดยพระเจา้มนิดง 

สรา้งขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุด

ศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมร)ุ เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุสมกี าแพงลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ 

ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผ่นทอง

ซอ้นกนั 7 ชัน้ สงู 78 เมตร รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพมา่เสยีเมอืงใหแ้กอ่งักฤษ 

  จากนัน้น าท่านชม วหิารชเวนันดอร์ (Shwekyaung Monestry) เคยตัง้อยูใ่นเขตพระราชวังหลวง สรา้งขึน้ใน

สมยัพระเจา้มนิดงดว้ยไมส้กัทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร แกะสลักศลิปะโดยชา่งมัณฑะเลยแ์บบเกา่

ทีม่เีอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชัน้ พรอ้มปิดทองสกุสว่างทัง้หลัง  อาคารนี้เคยเป็นพระต าหนักทีป่ระทับ

ของพระเจา้มนิดง เพยีงหลังเดยีวทีเ่หลอืรอดมาได ้เมือ่ส ิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทปีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย

ของพม่า) ใหย้า้ยมาไวย้ังทีต่ัง้ปัจจุบัน ไดร้ือ้มาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเล่าเรือ่งมหา

ชาดก 10 ชาต ิทีย่งัคงความสมบรูณ์มากทีส่ดุ 

  น าทา่นชม  วัดกโุสดอ (Kuthodaw Temple) ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎก

ทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้่าเป็น

พระไตรปิฎกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

  น าท่ าน เดินทางสู่  ภู เขามัณฑะเลย์ฮ ิลล์  (Mandalay Hill)  ตั ้งอยู่ทางตะวั นออกเฉี ยง เหนือของ

พระราชวังมัณฑะเลย ์เขาลูกนี้สงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ณ จุดนี้

ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั ้งเมืองและสามารถมองเห็นแม่น ้ าอิระวด ี

พระบรมมหาราชวัง วัดกโุสดอ ฯลฯ อสิระทา่นสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิด์า้นบนและเก็บภาพประทับใจ จนถงึเวลานัด

หมาย 

 พเิศษ!! ดดูวงกับหมอดูชาวพมา่   เชญิท่านเช็คดวงกับหมอดชูาวมัณฑะเลย ์  ทีจ่ะ

ท านายทายทักทา่น จนตอ้งรูส้กึ อึง้ ทึง่ กันไปเลย (คา่ดดูวงท่านสามารถจ่ายใหห้มอดู

ดว้ยตัวทา่นเองสามารถสอบถามไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร.์) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั SHWEPHYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 
 

 

 

วนัทีส่าม พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุี– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้มดึ  น าท่านสู ่เจดยีม์หามัยมนุี เพือ่เขา้ร่วม  พธิลีา้งหนา้พระพักตรพ์ระมหา

มยัมนุ ี ซึง่ทีน่ี่จะท าเป็นประจ าทุกวันเป็นพธิกีารศักดิส์ทิธมิาก พระมหา

มัยมุนี ส ิง่ศักดิส์ทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า ถือเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรม

วด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรง

เครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืเพือ่

ประดษิฐานพระมหามยัมนุ ีและในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหม ้

วัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเกบ็เนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาว

พมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็น

วัดทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

12.05 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE310  

14.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร………… 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมีตัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิาร์ในหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 
 

 

 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


