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...MADALAY-BAGAN… 
มณัฑะเลย-์พุกาม 4 วนั 3 คืน 

โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) 
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เงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็มข้ึนไป ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งปีท่ีปรากฎตอ้งเป็นคริสตศกัราช เช่น 27/10/2022 หรือ 27 

OCTOBER 2022 เท่าน้ัน โดยจะตอ้งปรินทอ์อกมาเป็นเอกสาร ทางสนามบินฯ ไม่รบัตรวจเอกสาร

ในรูปแบบดิจิตอล (พาสปอรต์วคัซีน หรือ เอกสารรบัรองการรบัวคัซีน)  

❖ หากรบัวคัซีนไม่ครบโดส (น้อยกวา่ 2 เข็ม) จะตอ้งมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ซึ่งมีผลเป็น

ลบภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง และจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยย์ืนยนัผลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าประกนัอุบติัเหตุและประกนัโควิดกบัตวัแทนบริษัทประกนัของประเทศเมียนมา

ท่ีไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการท าประกนั 

• อายุระหวา่ง 1-60 ปี ราคาท่านละ 2,000 บาท 

• อายุระหวา่ง 61-75 ปี ราคาท่านละ 2,800 บาท 

• อายุ 76 ปี ขึ้ นไป ราคาท่านละ 3,700 บาท 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดร้บัแจกเอกสารดงักล่าว

บนเครื่องบิน เพ่ือท าการยื่นท่ีสนามบิน 

******************************************************** 



 

MDL-MM02-8M                                                                                UPDATE 01 MAR 23 

 
 

 

ตารางโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว 

รายละเอียดอาหาร โรงแรมที่พกั ระดบั 4 

ดาว 

หรือเทียบเท่า 

เชา้ เที่ยง เย็น 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พุกาม - - ✓ 

ROYAL PALACE BAGAN 

ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ี

สอง 

พุกาม-เจดียช์เวสิกอง-วดัมนูหา-วดักุบยางกี-

วิหารสพัพญัญู-วดัอนันดา-เครื่องเขิน-วิหารธรรม

ยนัจี-เจดียติ์โลมินโล-จุดชมทะเลเจดียเ์มืองพุกาม 

✓ ✓ ✓ 

ROYAL PALACE BAGAN 

ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ี

สาม 

พุกาม-มณัฑะเลย-์สะพานไมอู้เป่ง-

พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง 

(วิหารไมส้กัทอง)-วดักุโสดอว-์มณัฑะเลยฮิ์ลล ์

✓ ✓ ✓ 

APEX HOTEL MANDALAY 

ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ีสี ่ พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี-กรุงเทพฯ ✓ - -  

 

ก าหนดการเดินทางและราคา  

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

พกัเดี่ยวเพิ่ม  

ท่านละ 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-มณัฑะเลย(์MDL) 12.35-13.55 8M338 1 ชัว่โมง 50 นาที 

มณัฑะเลย(์MDL)-สุวรรณภูมิ(BKK) 09.15-11.35 8M337 1 ชัว่โมง 50 นาที 
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พุกาม     

 

17-20 มี.ค. 66 16,900.- 16,500.- 3,500 

18-21 มี.ค. 66 15,900.- 15,500.- 3,500 

24-27 มี.ค. 66 16,900.- 16,500.- 3,500 

25-28 มี.ค. 66 15,900.- 15,500.- 3,500 

31 มี.ค.-03 เม.ย.  16,900.- 16,500.- 3,500 

01-04 เม.ย. 66 15,900.- 15,500.- 3,500 

06-09 เม.ย. 66 17,900.- 17,500.- 3,500 

08-11 เม.ย. 66 15,900.- 15,500.- 3,500 

13-16 เม.ย. 66 18,900.- 18,500.- 3,500 

15-18 เม.ย. 66 17,900.- 17,500.- 3,500 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ท่าน / ทริป (ช าระที่สนามบินก่อนการเดนิทาง) 

 

 

 

10.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เพื่อรบัเอกสาร

และเจา้หนา้ที่บริษัทจะพาท่านไปออกบัตรโดยสารพรอ้มทั้งโหลดสัมภาระ ณ  เคาน์เตอร ์N1-4 สายการบิน 

เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M)  

12.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบินที่ 8M338 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

(บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 
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วนัที่สอง พุกาม-เจดียช์เวสิกอง-วัดมนูหา-วดักุบยางกี-วิหารสพัพญัญู-วดัอนันดา-เครื่องเขิน-วิหาร

ธรรมยนัจี-เจดียต์ิโลมินโล-จุดชมทะเลเจดียเ์มืองพุกาม 

 

13.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมณัฑะเลย ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มทั้งรบัสัมภาระ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้กวา่ ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีของพม่า ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในไม่กี่

เมืองที่ยงัคงใช ้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้าเอ

ยาวดีตอนบน มีประชากรมากกวา่ 1 ลา้นคน อากาศรอ้น (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาว ธนัวา –กุมภา) ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ได้

ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีมีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุดในพม่า จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน 

ท่านจะไดช้มสถูปเจดียแ์ละวิหาร ส่วนท่ีรอดพน้จากภยั แผ่นดินไหว และการกดัเซาะของแม่น ้าอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 

2,000 แห่ง อาณาจกัรพุกามไดช้ื่อวา่เป็น ทุ่งทะเลเจดีย ์(เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย)์ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติดอนัดับเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นประวติัศาสตรท่ี์สวยงามมากแห่งหน่ึงของประเทศ

พม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดียจ์ านวนมากกว่า 5,000 องค ์จนไดร้บัสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พนัองค์ ซึ่ง

เป็นลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าไดเ้ป็นอย่างดีคนทัว่ไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ี

ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ (เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ) ห่างจากมัณฑะเลย์ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัที่ ROYAL PALACE BAGAN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านนมสัการ เจดียช์เวสิกอง (1ใน5 มหาสถานอันศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่า) เป็นตน้แบบทรงเจดียด์ั้งเดิมของทาง

พม่าโดยแท ้ภายในเจดียป์ระดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจา้ สรา้งขึ้ นหลงัพระเจา้อโนรธามงั

ช่อ ขึ้ นครองราชย ์ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม นอกจากน้ัน

บริเวณเจดียย์งัมีบ่อน ้าเล็กๆ ท่ีสามารถถ่ายภาพสะทอ้นยอดขององคเ์จดียไ์ด ้ซึ่งในอดีตคนโบราณในอดีตสรา้งขึ้ นเพื่อดู

วา่ยอดฉตัรตรงหรือไม่  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดมนูหา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้กษัตริย์

มอญท่ีถูกจบัตัวมาเป็นเชลยศักด์ิอยู่ท่ีพุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกว่า 30,000 คน ท่ีถูกกวาดตอ้น มาเมื่อ

ครั้งท่ีพระเจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไวท่ี้พุกาม การท่ีพระเจา้มนูหะ

ทรงสรา้งวิหารแห่งน้ีขึ้ นก็เพื่อเป็นการถ่ายทอด และระบายใหไ้ดร้บัรูถึ้งความอึดอดัใจ และความไม่สบายใจท่ีพระองคม์ี

ต่อการตอ้งตกเป็นเชลยเช่นน้ี ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์ ซึ่งองค์ประธานน้ันมีขนาดมโหฬาร

บริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูส้ึกไดถึ้งความอึดอดัท่ีทับถมในจิตใจของพระองค ์หากเดินเขา้ไปตาม

ช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก 2 องค์ ซึ่งก็ขนาดใหญ่โตจนท าใหว้ิหารคับ

แคบลงไปถนัดตาเช่นกัน น าท่านชม วัดกุบยางกี สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิต

กรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู่ น าท่านนมัสการ วิหารสัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในเมือง

พุกาม 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าชม วัดอานันดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ัดเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 

เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นชื่อไดร้ับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้กัเหนือ

วิหารทั้งหลาย มีรูปร่างเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน  ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งน้ีเป็นต้นแบบของ

สถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ่งท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่าง

ส่องลงมาตอ้งองค์พระ ใหม้ีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ น าท่านแวะชมและชอ้ปป้ิง สิ่งของขึ้ นชื่อของพุกามก็คือ เครื่อง

เขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรบักนัว่ามีชื่อเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบ

ใส่ของต่างๆ สิ่งท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้

กบัไปคืนรูปไดด้ังเดิม จากน้ันชม วิหารธรรมยนัจี วิหารท่ีวดัน้ีไดช้ื่อว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการ

สรา้งมากที่สุดในพม่าก็วา่ได ้สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้ นเพื่อ

ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่

ตระหง่านดังต านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากน้ันชม เจดียต์ิโลมินโล สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระ

เจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึงและไดเ้สี่ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท 

เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรม

ฝาผนังอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่า
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วนัที่สาม พุกาม-มณัฑะเลย-์สะพานไมอู้เป่ง-พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง 

(วิหารไมส้กัทอง)-วัดกุโสดอว-์มณัฑะเลยฮิ์ลล ์

 

มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากน้ันน าท่านสู่ จุดชมวิวเมืองพุกาม ใหท้่านไดถ้่ายภาพทุ่งทะเลเจดีย์

แห่งเมืองพุกามท่ีกวา้งใหญ่และสวยงามสวยงาม  

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

  พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอกที่หาชมไดย้าก อันเป็นศิลปะที่งดงามอ่อนชอ้ยประดุจมีชีวิตจริง 

พรอ้มใหท้่านไดล้องล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองของคนพม่า  

 เขา้สู่พกัที่ ROYAL PALACE BAGAN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ใหท้่านได้

พกัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตา่วตะหมัน่ ทะเลสาบท่ีเป็นท่ีตั้งของสะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลก 

และยงัคงมีการใชง้านจนถึงปัจจุบนั ระดับน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น ้าจะ

แหง้กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการเพาะปลูก เหนือทอ้งน ้ ามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 

1.2 กิโลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้กัที่ยาวท่ีสุดในโลก สรา้งขึ้ นหลงัจากท่ียา้ยราชธานีมาอยูท่ี่อมรปุระ 

เป็นสะพานไมส้ักท่ีน ามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู  จึงเรียกชื่อสะพานไมน้ี้ ตาม

ชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซึ่งมีอายุกวา่ 200 ปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทุกท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ้ นตามผังภูมิจกัรวาลแบบพราหมณ์

ปนพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหล่ียมจตุัรสั มีก าแพงลอ้มรอ้บทั้งสี่ทิศ 

แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งสิ้ น 12 ประตู ท่ีประตู ท าสญัลกัษณ์จกัรราศีประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวงั

เป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกัน เจ็ดชั้นสูง 78 
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เมตร เชื่อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยใหก้ษัตริย์

ตดัสินพระทยัในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ปัจจุบนัทางการพม่าไดจ้ าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก  

น าทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง (วิหารไมส้ักทอง) วงัท่ีสรา้งดว้ยไมส้ักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะ

พม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต ออ้นชอ้ย ทั้งหลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้น

รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ี

พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมือง มณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจาก พระองค ์

สิ้ นพระชนม ์พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดัถือไดว้่า เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะ
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วนัที่สี่ มณัฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – สนามบินมณัฑะเลย ์- กรุงเทพฯ 

 

เลยอ์ย่างแทจ้ริง จากน้ันน าชม วัดกุโสดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียม์หาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร 

ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึก

พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ์ และตอ้งใชพ้ระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใชเ้วลานานถึง  หกเดือน 

กวา่จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกที่ช าระข้ึนในครั้งน้ี เรียกไดว้า่เป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก”  

จากน้ันน าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าท่ี ภูเขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขา

มัณฑะเลย์รอบวิหารมีระเบียงส าหรับชมทัศนียภ าพเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น ้ าอิระวดี 

พระบรมมหาราชวงั วดักุโสดอว ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัที่ APEX HOTEL MANDALAY ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

03.30 น. พรอ้มกนั ณ ชั้นล่างของโรงแรมที่พกั เพ่ือเดินทางสู่วัดพระมหามุนี 

04.00 น. น าท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพกัตร ์พระมหามัยมุนี เป็น1ใน5

มหาบูชาสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครื่องกษัตริย ์พระมหามยัมุนี 

หรือ มะฮาเมียะมุนิ เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของประเทศพม่า ค าวา่ มหามยัมุนี แปลวา่ "ผูรู้อ้นัประเสริฐ"  

ดว้ยความเชื่อว่าพระพุทธมหามยัมุนีเป็นพระพุทธรูปท่ีมีชีวิต ดว้ยเหตุท่ีไดร้ับประทานพร หรือบางต านานก็กล่าวว่า

ไดร้บัประทานลมหายใจจากพระพุทธเจา้ จึงมีประเพณีลา้งพระพกัตรถ์วายโดยทุกเชา้ในเวลาประมาณ 04.00 น. 

พระมหาเถระและสาธุชนทัว่ไปท่ีศรทัธาจะมาท าพิธีลา้งพระพกัตรด์ว้ยน ้าอบน ้าหอมผสมทานาคาอย่างดี พรอ้มกบัใช้

แปรงทองแปรงท่ีพระโอษฐเ์สมือนหน่ึงแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจา้ ก่อนใชผ้า้จากศรทัธาสาธุชนท่ีถวายมาเช็ดจน

แหง้สนิท แลว้น ากลับคืนแก่สาธุชนผูน้ั้นไปบูชาต่อ พรอ้มใชพ้ัดทองโบกถวายเป็นอันดี เสมือนหน่ึงไดอุ้ปัฏฐากองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ียงัทรงพระชนมชีพอยู่ พระมหามยัมุนีมีอีกพระนามหน่ึงว่า "พระเน้ือน่ิม" ซึ่งเกิดจาก

การปิดทองซ ้าแลว้ซ ้าอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่ มตะป ่ าไปทัวทั้งองค์ ซึ่งหากเอาน้ิวกดลงไปจะรูส้ึกไดถึ้งความอ่อนน่ิมของ

ทองค าเปลวท่ีปิดทบัซอ้นกนันับเป็นพนั ๆ หมื่น ๆ ชั้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  
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เชา้  บริการอาหารเชา้ (BOX SET) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมณัฑะเลย ์เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

09.15 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M)เที่ยวบินที่ 8M337 

11.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 

✓ ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋  
      (ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนการเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)  
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
      (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูหรือสลบัม้ืออาหารตามสถานการณ)์ 

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง คุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ค่า

รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับ

เง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) 

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 ในกรณีท่ีรัฐบาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด และหรือ เงื่อนไขในการกักตัวเพิ่มเติม 

การขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเต่ิม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกินขา้งตน้. 
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  หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการท าวีซ่าเพื่อเดินทางเขา้ประเทศพม่าในภายหลัง ผู ้เดินทางจะต้องเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่า 

 ค่าประกนัการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเขา้ประเทศพม่า ซึ่งท ากบับริษัทประกนัของทาง

ประเทศพมา่ 

-อายุ 1-60 ปี ค่าประกนัท่านละ 2,000 บาท 

-อายุ 61-75 ปี ค่าประกนัท่านละ 2,800 บาท 

-อายุ 75 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัท่านละ 3,700 บาท 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั  ท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ า

แลว้เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ  านวน 

▪ ส าเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใชใ้นการยื่นของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลงัจากท าการ

จองและช าระเงินเรียบรอ้ยภายใน 7 วนั ยกเวน้กรณีที่ท  าการจองนอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางลูกคา้

จะตอ้งช าระเงินพรอ้มทั้งส่งเอกสารทนัที 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และที่นัง่ จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่

สามารถลอ๊คที่นัง่ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท้ี่นัง่ติดกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเงื่อนไขของทางสายการบิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 บริษัทฯจะคืนเงินมดัจ าใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงท่ีไม่สามารถ คืน

เงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน, ค่าตัว๋เครื่องบินท่ีช าระเต็มจ านวน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็น

ตน้)  

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทั้งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย 

เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

หมายเหต ุ
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▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า

ทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบิน

ใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผู ้

เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี 

ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ

เดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊

นั้น 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฎิเสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการยื่นประกนัเมียนมาออนไลน์ 

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาองักฤษ*** 

รายละเอียดผูเ้อาประกนั 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ตรงตามหนังสเดินทาง)......................................................................................................... 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)...................................................................................................... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น...................................................................... 

 ซอย............................................ ถนน................................................. ต  าบล/แขวง.........................................

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ......................................... 

6. อีเมล.์............................................................................................................................................................. 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น...................................................... 

ซอย........................................... ถนน............................................. ต  าบล/แขวง.............................................. 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

รายละเอียดผูร้บัผลประโยชน ์

1. ช่ือ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง)....................................................................................................... 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)...................................................................................................... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 
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4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น.................................................................... 

ซอย.......................................... ถนน.............................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด....................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได.้..................................................เบอรมื์อถือ.............................................. 

6. อีเมล.์............................................................................................................................................................. 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น.......................................................

ซอย............................................. ถนน................................................. ต  าบล/แขวง.......................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................... 

8. ความสมัพนัธก์บัผูท้  าประกนั............................................................................. 

 


