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มณัฑะเลย ์ สกายน ์ มนิกนุ  3 วนั 2 คนื 

ชมพธิศีกัดิส์ทิธิข์องชาวมณัฑะเลย ์ ลา้งหนา้พระพกัตร ์ “พระมหามยัมนุ”ี 

เดนิสะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก “สะพานไมส้กัอเูบ็ง” / ขึน้ภเูขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์

ลอ่งเรอืแมน่ํา้อริะวด ีชมวถิชีวีติความเป็นอยู ่.... ชม “ทชัมาฮาลแหง่พมา่” 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 

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

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

อบูองยาชนิ – มณัฑะเลย ์

06.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(Thai Smile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309  

11.20 น. ถงึ สนามบนิมัณฑะเลย์  ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้กว่าประเทศ

ไทยครึง่ชัว่โมง)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ศนูยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่าํคญั ทา่นจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกายน ์

ลุม่แม่น้ําอริะวด ีเจดยีจํ์านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝ่ังแม่น้ํา ประมานพุทธศตวรรษที ่19 มเีจา้

เชือ้สายไทยใหญ่เมอืงสกายน ์นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตัง้ตนเป็นกษัตยิอ์ยู่ทีเ่มอืงสกายน์  หรอืสะแกง ทีต่ัง้

ปัจจุบันอยู่ใหลเ้นนิเขาบนฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําอริวด ีห่างจากมัณฑะเลยไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 10 กโิลเมตร 

สกายนเ์ป็นราชธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลงัเกดิการชงิอํานาจกนั สดุทา้ยพระเ จา้โดะมนิพญา ไดร้ับชยัชน ะจงึ

ยา้ยเมอืงหลวงใหม่มาตัง้ทีป่ากแม่น้ํามดิแง ตรงทีบ่รรจบกบัแม่น้ําอริวด ีจนเป็นทีต่ัง้ของเมอืงอังวะในเวลาตอ่มา 

 จากนัน้นําทา่นชม เจดยีก์วงมูดอรห์รอืวัดเจดยีน์มนาง  สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่

เมือ่ปี ค .ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ หรอืพระทนัตธาตทุี่

ไดม้าจากลงักา เจดยีน์ี้เป็นเจดยีท์รง ควํ่าแบบสงิหล หรอืเจดยีท์รงลงักา มี

ตํานานเลา่ว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผ่าครึง่ซกีนี้ ไดต้น้แบบมาจากถนัพระชายาคน

โปรดของพระเจา้ตา้หลู ่ องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้ 274 

เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น  

 จากนัน้นําชม เจดยีอ์ูมนิทง เส ่(U Min Thonze Pagoda) หรอื วัด 30 ถ้ํา บน

ยอดเขาสกายน ์ไฮไลทข์องเมอืง ตัง้อยู่กลางเมอืงสกายน ์ชาวพม่าเชือ่ว่ายอด

เขานี้คอืเขาพระสเุมรุ บนยอดเขาแห่งนี้จะมพีระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดษิฐาน

อยู่ดว้ย ซึง่ว่ากนัว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็ นอย่างยิง่ และมพีระพุทธรูป 45 องค์

ประดษิฐานเรยีงกนัเป็นครึง่วงกลมจากยอดเขาสามารถมองเห็นววิทวิทศันข์อง

เมอืงสกายนไ์ดอ้ย่างชดัเจน และกลุม่ เจดยีต์า่งๆ ทีว่างตวัอยู่ตามไหลเ่ขา และ

กระจายอยู่โดยรอบจนสดุแม่น้ําอริะวดทีีเ่ป็นแม่น้ําสายหลกัของเมอืงนี้.  

นําทา่นสู่ เจดยี์ซนุอูบองยาชนิ (Soon Oo Bong Nya Shin Pagoda) วัดนี้มี

ยอดเจดยี ์สงูถงึ 29 เมตร ภายในเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ

ภายนอกรอบๆวัดสามารถเดนิชมววิได ้บรเิวณนี้ถอืเป็นจุดชมววิของเมอืง 

นอกจากจะเห็นววิของแม่น้ําอริะวดทีีส่วยงดงามแลว้ มองลงมาก็จะเห็นเหลา่วัด

และเจดยีม์ากมายในบรเิวณเขาสกายนแ์ห่งนี้ ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีด่ทีีส่ดุของ

เมอืง เพราะจะเห็นเมอืงโดยรอบ 360 องศา 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงมัณฑะเลย ์ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั จนเดนิทางถงึมัณฑะเลย ์
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คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั SHWEPHYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงมณัฑะเลย ์ – เมอืงอมรปรุะ – สะพานอเูบ็ง – เมอืงมนิกนุ – เจดยีม์ ินกนุ – ระฆงัมนิกนุ – เจดยี ์

ชนิพวิมนิ – เมอืง มณัฑะเลย์  – พระราชวงัมณัฑะเลย ์ – วหิารชเวนนัดอร ์ – วดักโุสดอร ์  – ภู

เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงอมรปุระ  เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานี

เพยีง 76  แห่งของพม่ากอ่นทีจ่ะยา้ยมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400 พระเจา้โบ่ตอ่พญาทรงสรา้งเมอืง

อมรปุระข ึน้ในปี 1782 ใกลก้บัเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีทีม่อีายุนอ้ยทีส่ดุเพยีง 76 ปี โดยยา้ยจากเมอืง

อนินว์ะ ตามคําแนะนําของเหลา่ปุโรหติโหราจารยท์ีห่วั่นวติกกบัสถานการณ์ตา่งๆทีเ่กดิข ึน้ในชว่งทีพ่ระเจา้โบ่ตอ่

พญาทรงขึน้ครองราชยก์ารชงิอํานาจในชว่งนัน้ เหลา่พารหมณ์จงึเห็นพอ้งว่า ควร ยา้ยราชธานีไปอยู่ทีอ่มรปุระ 

ใหเ้ป็นราชธานีแห่งใหม่แทน จงึมกีารบันทกึเรือ่งราวของเมอืงหลวงใหม่กบัประชากรกว่า 200,000 คนเอาไว ้

  นําทา่นชม  สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามยาว 1.2 กโิลเมตร ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปุระ อดี ตราชธานีของราชวงศค์องบองซึง่อยู่ห่างจากเมอืงมัณฑะเลยเ์พยีงแค ่ 11 

กโิลเมตรเทา่นัน้ ไมท้ีนํ่ามาสรา้งสะพานอูเบ็งเป็นไมท้ีเ่หลอืจากการรือ้ถอนและยา้ยพระราชวังเกา่แห่งกรุงอังวะ

มายังอมรปุระ สว่นชือ่สะพานตัง้ตามนายพลอูเบ็งซึง่เป็นผูค้วบคมุการกอ่สรา้งตามพระประสงคข์องพระเจา้ปดงุ 

(กษัตรยิแ์ห่งราชวงศอ์ลองพญา ) โดยสะพานนี้สรา้ง ข ึน้เพือ่ใชข้า้มทะเลสาบ

ตองตะมาน (Toungthamon) ทีเ่ชือ่มระหว่างเมอืงอมรปุระกบัอังวะ มอีายุกว่า 

200 ปี ชว่งเวลาทีส่วยงามคอื ชว่งเชา้และเย็นกอ่นพระอาทติยต์กนอกจากจะ

ไดช้มความสวยงามของพระอาทติยข์ ึน้และตก แลว้ ยังไดเ้ห็นวถิชีวีติของคน

เมยีนมาดว้ย สว่นชว่งหนา้หนาวทีน้ํ่าในทะเลสาบลดระดบันักทอ่งเทีย่วมักเชา่

เรอืเล็กออกไปชมความงามกลางทะเลสาบชว่งพระอาทติยต์กดนิ ซึง่จะ

มองเห็นสะพานไมส้กัยอ้มแสงสนธยา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมนิกนุ โดยการลอ่งเรอืไปตามแม่น้ําอริะวดสีูม่งิกนุ จากทา่เรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขต

เมอืงอมรปุระ ทวนน้ําไปหมู่บา้นมงิกนุ ซึง้เป็นสว่นหนึง่ของอมรปุระ อยู่บนเกาะกลางลําน้ําอริะวดแีละไปไดด้ว้ย

เสน้ทางเรอืเทา่นัน้ทว่ามอีนุสรณ์สถานทีแ่สดงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ปดงุ ระ หว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริ ะ

วดทีีม่ลีกัษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่แพ ” เนื่องจากระดบัน้ําอริ ะวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่งกนัมาก 

โดยเฉพาะฤดน้ํูาหลาก ระดบัน้ําจะขึน้สงูกว่าฤดแูลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ ถา้น้ําข ึน้สงูก็

ร่วมแรงกนัยกบา้นขึน้ทีด่อน ครัน้น้ําลงก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ํ้า เพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น้ําใน

ชวีติประจําวัน 

  นําทา่นชม เจดยีม์นิกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ย

ภายหลงัทรงเคลือ่นทพัไปตยีะไข ่แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมา

ประดษิฐานทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลสาํเร็จ จงึทรงฮกึเหมิที่ จะกระทําการใหญ่ข ึน้

และยากขึน้ ดว้ยการทําสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้

ทาสจํานวนมาก กอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรอืเจดยีจ์ักรพรรด ิเพือ่ประดษิฐานพระทนัตธาต ุทีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนี 

โดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญ่ เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬา รยิง่กว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม 

ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในสวุรรณภมู ิสง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รอือาระกนัจํานวน 50,000 คน

หลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษ แลว้ทําการซอ่งสมุกําลงัเป็น

กองโจร ลอบโจมตกีองทพัพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากลา่วหาว่าอังกฤษหนุนหลงั กลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงคราม

อังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตหุนึง่ทีทํ่าใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทีส่ดุอย่างไรก็ตาม งานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุดําเนนิไป

ไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดยีอ์ันยิง่ใหญ่ใน

พระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่าน ทว่าใหญ่โตมหมึาดัง่ภเูขาอฐิทีม่คีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่

หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุและสงูทีส่ดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรง

กลางฐานเกดิจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 
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  นําทา่นชม ระฆงัมงิกนุ  อยู่ใกลเ้จดยีม์นิกนุ พระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้ง เพือ่อุทศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึ

ตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกนั คอืเป็นระฆงัยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น้ําหนัก 87ตนัเลา่ขานกนั

ว่า พระเจา้ปดงุทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบ จงึรับสัง่ใหป้ระ หารชวีตินายชา่งทนัททีีส่รา้ง เสร็จ

ปัจจุบันถอืเป็นระฆงัยักษ์ทีม่ขีนาดเล็กกว่ าระฆงัแห่งหนึ่ งแห่งพระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโค เพยีงใบเดยีว 

ทว่าระฆงัเครมลนิแตกแลว้ชาวพม่าจงึภมูใิจ ว่าระฆงัมงิกนุเป็นระฆงัยักษ์ทีย่ังคงสง่เสยีงกอ้งกงัวาน ทัง้นี้เคยมี

การทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี้ โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้งึ 100 คน  

  นําทา่นเดนิทางชม เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกนุไม่ไกล ไดช้ือ่ว่าเป็นเจดยีท์ี่

สวยสง่ามากแห่งหนึง่ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราช

นัดดาในพระเจา้ปดงุ เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ทีพ่ระองคม์ตีอ่พระมหาเทวี

ชนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลยักอ่นเวลาอันควร จงึไดร้ับสมญานามว่า  “ทชัมาฮา

ลแห่งลุม่อริวดี ” เจดยีอ์งคน์ี้เป็นพุทธศลิป์ทีส่รา้งข ึน้ ดว้ยภมูจิักรวาลคอืมอีงค์

เจดยีส์ถติอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสเุ มรุ อันเชือ่กนัว่าเป็นศนูยก์ลางและ

โลกและจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภมู ิ  หลงัจาก

นัน้เดนิทางกลบัมายังมัณฑะเลย ์ 

 นําทา่นสู่ พระราชวังหลวงมัณฑะเลย ์ (Mandalay Palace) โดยพระเจา้มนิดง 

สรา้งขึน้ตามผังภมูจิักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุตวิ่าเป็ นจุด

ศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมรุ) เป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัสมกีําแพงลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ 

ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผ่นทอง

ซอ้นกนั 7 ชัน้ สงู 78 เมตร รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพม่าเสยีเมอืงใหแ้กอ่ังกฤษ 

  จากนัน้นําทา่นชม  วหิารชเวนันดอร์  (Shwekyaung Monestry) เคยตัง้อยู่ในเขตพระราชวังหลวง สรา้งขึน้ใน

สมัยพระเจา้มนิดงดว้ยไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร แกะสลกัศลิปะโดยชา่งมัณฑะเลยแ์บบเกา่

ทีม่เีอกลกัษณ์หลงัคาทรงปราสาท 5 ชัน้ พรอ้มปิดทองสกุสว่างทัง้หลงั   อาคารนี้เคยเป็นพระตําหนักทีป่ระทบั

ของพระเจา้มนิดง เพยีงหลงัเดยีวทีเ่หลอืรอดมาได ้เมือ่ส ิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทปีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย

ของพม่า) ใหย้า้ยมาไวย้ังทีต่ัง้ปัจจุบัน ไดร้ือ้มาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลกัเลา่เรือ่งมหา

ชาดก 10 ชาต ิทีย่ังคงความสมบูรณ์มากทีส่ดุ 

  นําทา่นชม  วัดกโุสดอ (Kuthodaw Temple) ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎก

ทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้่าเป็น

พระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขามั ณฑะเลยฮ์ลิล ์ (Mandalay Hill)  ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

พระราชวังมัณฑะเลย ์เขาลกูนี้สงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ณ จุดนี้

ทา่นสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง และสามารถมองเห็นแม่น้ําอริะวด ี

พระบรมมหาราชวัง วัดกโุสดอ ฯลฯ อสิระทา่นสกัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิด์า้นบนและเก็บภาพประทบัใจ จนถงึเวลานัด

หมาย 

 พเิศษ!! ดดูวงกับหมอดชูาวพมา่    เชญิทา่นเช็คดวงกับหมอดชูาวมัณฑะเลย์   ทีจ่ะ

ทํานายทายทักทา่น จนตอ้งรูส้กึ อึง้ ทึง่ กันไปเลย (คา่ดดูวงทา่นสามารถจา่ยใหห้มอดู

ดว้ยตัวทา่นเองสามารถสอบถามไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร.์) 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั SHWEPHYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุี– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้มดึ  นําทา่นสู ่เจดยีม์หามัยมุนี เพือ่เขา้ร่วม   พธิลีา้งหนา้พระพักตรพ์ระมหา

มัยมุนี  ซึง่ทีน่ี่จะทําเป็นประจําทกุวันเป็นพธิกีารศกัดิส์ทิธมิาก พระมหา

มัยมุนี ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า ถอืเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิม่ ” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรม

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

เครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ .ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืเพือ่

ประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหม ้

วัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาว
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พม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดย การออกแบบของชา่งชาวอติาลี จงึนับไดว้่าเป็น

วัดทีส่รา้งใหม่ทีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพม่า  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลี่ ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

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

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

12.05 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE310  

14.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทบัใจในบรกิาร………… 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการ ตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบต าม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดื่ ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุ ทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอ ั นเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใ น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 
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เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรั บ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบ รษัิท

กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ให ้ สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กิ ดจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบให ญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


