
 

 

รหัสทัวร PVC1900968 
ทัวรพมา มิงกะลาบา มัณฑะเลย 3 วัน 2 คืน (PG) 
สะพานไมอูเป�ง   วิหารมหาอองมเยบองซาน   พระราชวังมัณฑะเลย 
รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
ตักบาตรพระสงฆกวา 1,00 รูป ณ วดัมหากันดายงค  
น่ังรถมาเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน 
เมนูพิเศษ...กุงเผา+อาหารไทยเลิศรส 

 

 



 

 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เมืององัวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยองัวะ –  
                  วดับากะยา – มณัฑะเลย ์

ตารางการเดินทาง 

วันที่ 
1 

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย – เมืองอังวะ – วิหารมหาอองมเยบองซาน – ผานชม
หอคอยอังวะ – วัดบากะยา – มัณฑะเลย -/-/D 

วันที่ 
2 

มัณฑะเลย – สะพานไมอูเป�ง – วัดมหากันดายงค – พระราชวังไมสักชเวนาน
จอง – มิงกุน – เจดียมิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดียชิวพินมิน – มณัฑะเลยฮิลล 
– วัดกุโสดอว 

B/L/D 

วันที่ 
3 

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย – เมืองสกาย – 
เจดียอูมินทงแส – วัดซุนอูพอนยาชิน – เจดียกองมูดอว – กรุงเทพฯ 

B/L/- 

 
รายละเอียดการเดินทาง 
 
 
 
09.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 4 สายการบินบางกอกแอรเวย เคาทเตอร F ซึ่งมี
เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสาร 

11.55 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอรเวย โดยเที่ยวบินที่ PG 709 
(บริการอาหารบนเคร่ือง) 

13.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวา ประเทศไทย 30 นาท)ี  

 
 



 

 

เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีของพมา ซ่ึงเปนเพียงหน่ึงในไมกี่เมืองที่ยังคงใช ชื่อ
เดิมเรื่อยมาไมมีการเปลี่ยนแปลง ปจจุบันมัณฑะเลย ไดชื่อวาเปนเมืองที่มี
นาฎศิลป�และคีตศิลป�ดีที่สุดในพมา จากน้ันนําทานขามเรือสู เมืองอังวะ ซึ่งเคย
เปนเมืองหลวงเกาของพมาถึง 5 ครั้ง ในชวง 360 ประหวาง ค.ศ. 1365 ถึง ค.ศ. 
1842 ท้ังในสมัยราชวงศอังวะ ราชวงศตองอู และ ราชวงศอลองพญา เมืองอังวะ
มีทําเลที่ตั้งเปนเมืองเกาะคลายกรุงศรีอยุธยาในหนาน้ําจะเขาถึงอังวะไดทางเดียว
คือทางเรือ ใหทุกทานได นั่งรถมา เพื่อทองเที่ยวชมความสวยงามของเมืองอังวะ 
นําทานชม วิหารมหาอองมเยบองซาน หรือเมหนู ออกคยัง อันมาจากชื่อของ
พระนางเมหนู มเหสีของพระเจาพะคยีดอว ผูเปนยายของพระนางศุภยลัต พระ
ราชินีองคสุดทายของพมา สวน ‘ออกคยัง’ หมายถึงวัดที่สรางดวยปูน วัดใหญแหง
น้ีสรางขึ้นดวยปูนตามแบบโครงสรางไมดั้งเดิมที่พังทลายลงในในชวงแผนดินไหว
ในป พ.ศ.2381 โครงสรางดั้งเดิมน้ันวากันวาสวยอลังการมาก มีหอสวดมนตที่มี
หลังคาซอนสูงมากมายถึง 7 ชั้นเคยเสียหายหนักเมื่อตอนแผนดินไหว พระนาง
ชินพยูมะสินพระธิดาของพระนางเมหนู โปรดใหบูรณะขึ้นมาใหมภายหลัง 
 

ผานชม หอคอยเมืองอังวะ สรางขึ้นเพ่ือใชสังเกตุการณ ขาศึก สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1822 หอน้ีเกิดการเอียงตัว หรือ ทรุดตัว หลังจากที่เกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 
1838 หลังจากน้ัน ไดรับการบูรณะใหม แตในปจจุบันไมอนุญาตใหนักทองเที่ยว
ขึ้นไปดานบนหอคอย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู วัดบากะยา สรางเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๘๖ ในสมัย พระเจาพะคยีดอว หรือ ‘พระเจาจักกายเมง’ กษัตริยองคที่ 7 ของ



 

 

ราชวงศคองบองอยูนอกกรุงอังวะ
ทางทิศใต แกะสลักจากไมสักทั้ง
หลั ง  ภายในวัด น้ีมี เสามากถึ ง 
267 ตน ยอดหลังคามีหลายชั้น 
ฝมือและลวดลายการสลักไมในวัด
บากายาน้ีถือวาลํ้ าค ามากเมื่ อ
เทียบกับวัดอ่ืนๆในพมา ซึ่งเปน
งานแกะสลักแบบสกุลชางอยุธยา 
สังเกตุไดจาก ‘ครุฑยุดนาค’ ที่มีพลังเหมือนจะกระโจนบิน สัณนิษฐานวา ชาวอังวะ
ปจจุบันคือ กลุมคนสยามที่ถูกกวาดตอนมาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกพาย ชาวพมา 
เรียกคนอยุธยากลุมน้ีวา ชาวโยเดีย วัดแหงน้ียังไมไดรับการบูรณะ ดังน้ันหากใคร
อยากเห็นวัดไมขนาดใหญฝมือดั้งเดิมใหรีบไปเยือนเสียโดยเร็ว ไดเวลาอันสมควร
นําทานขามเรือกลับสูเมืองมัณฑะเลย 
 

คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 เขาสูพักที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานสู ทะเลสาบตาวตะหม่ัน ระดับน้ําในทะเลสาบจะมีน้ําขึ้นเยอะหรือ
นอยขึ้นอยูกับฤดูกาล ชวงฤดูหนาว น้ําจะแหงกลายเปนแผนดินอันอุดมสมบูรณ 
เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก ในชวงน้ัน ชาวบานจึง มีการทําการเพาะปลูก 
หลายชนิด เชน ขาวโพด ขาว แมแตดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือ
ทอง  น้ํามีสะพานไม ทอดขามทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกวา สะพานไมอูเป�ง 
สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก สรางขึ้นหลังจากที่ยายราชธานีมาอยูที่อมรปุระ 
เปนสะพานไมสักที่นํามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจาโบตอพญา ชื่อวา 
เสาอู  จึงเรียกชื่อสะพานไมน้ี ตามช่ือ คือ อูเป�ง เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 
ตน ซึง่มีอายุกวา 200 ป  

วนัที�สอง มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – มิงกุน –  
                   เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน – เจดียชิ์วพินมิน – มณัฑะเลยฮิ์ลล ์– วดักุโสดอว ์



 

 

 
นําทานทําบุญถวายปจจัย ตักบาตรพระสงฆจํานวน 1,400 รูป ณ วัดมหากันดา
ยงค ซึ่งเปนวัดที่ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุ ตั้งอยูริมทะเลสาบตองตะมาน 
ใกลสะพานอูเบ็ง และเปนวิทยาลัยสงฆที่ใหญที่สุดของพมา มีภิกษุและสามเณรมา
ศึกษาเลาเรียนทางธรรมกวา 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ�น 
ฯลฯ มาบวชเรียนดวย ซึ่งในชวงเพลาจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวย
อาการสํารวมเพื่อรับบาตร นําทุกทานเยี่ยมชม พระราชวังไมสักชเวนานจอง วัง
ที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการตา ดวย
ลวดลายแกะสลักประณีต ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตู และ หนาตาง โดยเนน
รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจา
เมียงดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่
เมือง มัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจาก พระองค 
สิ้นพระชนม พระเจา สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวัดถือไดวา เปนงาน
ฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง 

 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุงเผา 



 

 

นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสู มิงกุน จากทาเรือใกล
เจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน ซ้ึงเปนสวนหน่ึงของอมร
ปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณ
สถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มี
ลักษณะเปน “กึ่งบานกึ่งแพ” เน่ืองจากร  ะดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความ
แตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร 
ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอน ครั้น
น้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกล น้ํา เพื่อความสะดวกสบายในการใชแม น้ําใน
ชีวิตประจําวัน นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระ
เจาปดุง ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนี
มาประดิษฐานที่มัณฑะเลย เปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้น

และยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขา
ทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันต
ธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัย
พุกาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเปนเจดีย



 

 

ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คน
หลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอลเปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แลว
ทําการซองสุมกําลังเปนกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆ โดยพมา
กลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมา อันเปน
สาเหตุหน่ึงที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สุด อยางไรก็ตามงานกอสรางเจดียมิงกุน
ดําเนินไปไดเพียง 7 ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยใน
สงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียง
แคฐาน ทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความม่ันคงถึง 50เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จ
ตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวน
รอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในป จากน้ันนําทานชม 
ระฆังมิงกุน ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจาปดุงโปรดฯให
สรางโดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือ
เปนระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน เลาขาน
กันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให
ประหารชีวิตนายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวา
ระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลิ
นแตกราวไปแลว ชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียง
กองกังวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัว
เล็กๆ ไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง 100 คน  



 

 

 
จากน้ันนําชม เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไม
ไกล ไดชื่อวาเปนเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึง สรางขึ้นในป พ.ศ.2359 โดยพระ
เจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพื่อเปนอนุสรณแหงความรักที่
พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับ
สมญานามวา ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี เจดียองคน้ีเปนพุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวย
หลักภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเช่ือกันวา
เปนศูนยกลางและโลกและจักรวาลลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตร
ภูมิ หลังจากน้ันเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย นําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวง
เกาของพมาที่ภูเขามัณฑะเลยฮิลล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูบนภูเขามัณฑะเลย
รอบวิหารมีระเบียงสําหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย และสามารถมองเห็น
แมน้ําอิระวดี พระบรมมหาราชวัง  
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําชม วัดกุโทดอร ใจกลางวัดเปนเจดียืมหาลอกะมาระเสง(มหาโลกมาร
ซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจําลองแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม 
เปนวัดที่พระเจามนิดงสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปฎกครั้ง
ที่5 และ ถือเปนครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินออน 729 แผนเปนภาษาบาลี 
ทั้งหมด จารึกพระไตรปฎก 84,000 พระธรรมขันธ และตองใชพระสงคถึง 
2,400 รูปในการคัดลอก และใชเวลานานถึง หกเดือน กวาจะแลวเสร็จ พระ
ไตยปฏกที่ชําระขึ้นในครั้งน้ี เรียกไดวาเปน “พระไตรปฎกเลมใหญที่สุดในโลก” 

 
คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 เขาสูพักที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเทา 
 
 
 

04.00 น. นําทานนมัสการและรวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลางหนาพระพักตร  
                    พระมหามัยมุนี และรวมกันถวายผาจีวรแดพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง เครื่อง
กษัตริยที่ไดรบัการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ถือเปนสิ่งบูชาสูงสุด
ของชาวพมา สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูท่ีพัก  

วนัที�สาม พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เมืองสกาย ์– เจดียอ์ูมินทงแส่ –  
                   วดัซุนอูพอนยาชิน – เจดียก์องมูดอว ์– กรุงเทพฯ 



 

 

 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทุกทานเขาชม พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังหลวงของพระเจามิงดง สราง

ขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณปนพุทธ โดยสมมุติใหเปนศูนยกลางของโลก 
(เขาพระสุเมรุ) แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกําแพงลอมรอบทั้งสี่ทิศ แตละทิศมี
ประตูทางเขา 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ท่ีประตู ทําสัญลักษณจักรราศีประดับ
เอาไว ใจกลางพระราชวังเปนหองพระมหาปราสาท (หองสีหาสนบัลลังก) เปน 
ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุมดวยแผนทองซอนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันวา 
ความเปนไปในจักรวาลจะลอดผาน ยอดปราสาท ตรงลงมาสูพระแทนราชบัลลังก 
ชวยใหกษัตริยตัดสินพระทัยในเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง แตปจจุบันทางการพมา
ไดจําลองขึ้นใหมอีกครั้งบนฐานเดิมในโลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันเดินทางสู เมืองสกายน ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะได
ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงราย
อยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจาเชื้อสายไทยใหญ



 

 

เมือง สกายน นาม สอยุน รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเปนกษัตริยอยูเมืองสกายน ท่ีตั้ง
ปจจุบันอยูไหลเนินเขาบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําอิรวะดี หางจาก มัณฑะเลยไปทาง
ทิศใตประมาณ 10 กม. สกายนเปนราชธานี ไดประมาณ 59 ป ภายหลังเกิดการ
ชิงอํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับชัยชนะ จึงยายเมืองหลวงใหม มา
ตั้งที่ปากแมน้ํา มิดแง ตรงที่บรรจบกับแมน้ํา อิรวะดี จนเปน  ที่ตั้งของเมืองอังวะ
ในเวลาตอมา นําทานเปลี่ยนพาหนะในการเดินทางเปนรถสองแถวเพื่อเดินทางขึ้นสู 
ยอดเขาสกายน ซึ่งเปนภูเขาขนาดกลาง มีความสวยงามดานทัศนียภาพ สามารถ
มองเห็นเจดียตางๆ ที่
กระจาย รายลอมอยู
โดยรอบ สุดสายตาจะ
เปนแม น้ํา อิระวดี ซึ่ ง
เป นแม น้ํ าสายสําคัญ
ของเมืองน้ี จากน้ันนํา
ทุกท านชม เจดียอู มิ
นทงแส หรือวัด 30 ถํ้า 
วัดน้ีอยูบริเวณชวงกลาง
ขอ ง เนิ น เข าสก าย น  
ภายในจะมีพระพุทธรูป
จํานวน 45 องค ประดิษฐานอยูดานในเรียงกันเปนครึ่งวงกลม มีทางเดินโคงคูไป
กับพระพุทธรูป นําทานสู วัดซุนอูพอนยาชิน วัดน้ีมียอดเจดีย สูงถึง 29 เมตร 
ภายในเจดียเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายนอกรอบๆวัดสามารถเดิน
ชมวิวได บริเวณน้ีถือเปนจุดชมวิวของเมือง นอกจากจะเห็นวิวของแมน้ําอิระวดีที่
สวยงดงามแลว มองลงมาก็จะเห็นเหลาวัดและเจดียมากมายในบริเวณเขาสกายน
แหงน้ี ถือวาเปนจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง เพราะจะเห็นเมืองโดยรอบ 360 องศา 
จากน้ันนําทานชม เจดียกองมูดอว (KaungHmuDaw Pagoda) หรือ วัดเจดีย
นมสาว สรางเมื่อป ค.ศ. 1636 โดยพระเจาตาหลูน เพื่อใชประดิษฐานพระเขี้ยว
แกว ทรงของเจดียคลายทรงครึ่งวงกลมควํ่า เปนศิลปะในแบบของชาวสิงหล หรือ 
เรียกอีกอยางวา เจดียทรงลังกา องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 
274 เมตร เน่ืองจากรูปทรงเจดียคอนขางแปลกตา คลายกับนมของหญิงสาว จึง
เปนที่มาของชื่อ เจดียนมสาว ปจจุบันตัวเจดียมีการบูรณะใหม ถูกทาใหเปนสีทอง
ทั้งหมดเพ่ือความสวยงาม  



 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู สนามบินมัณฑะเลย เพื่อเดินทางกลับสู
ประเทศไทย 

19.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 
714 
                    (บริการอาหารบนเครื่อง) 
21.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในบริการ  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักลา่ว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตยีง 

(พักกับผูใหญ 2
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสรมิ
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

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 



 

 

 
 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 
ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขบัรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
800 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป (ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 
อัตรานีร้วม 

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอร
เวยส 

 คาภาษีสนามบนิ 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักระดับ 3 ดาว รวมท้ังสิ้น 2 คืน 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 
 
 

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 



 

 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผู เอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน**) 

 
อัตรานี้ไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 800 บาท / 
ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป 
     (ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 

เงื่อนไขการจองทัวร 
 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่น่ังจะถูกยืนยันเมื่อ

ไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 
 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 
 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด

จําท้ังหมด เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาต๋ัวเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสาย
การบินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดนิทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางได
แนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนา
ทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยได คอยรับที่
สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี 
แตถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 
 

 


