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...VISIT MANDALAY… 
มัณฑะเลย-์มินกุน � วัน � คืน 

โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) 
พักโรงแรมระดับ / ดาว � คืน….เมนูพิเศษ....กุง้เผา  
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เงื5อนไขการเดินทางท่องเที5ยวประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ1 นไป ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 
เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั1งปีที9ปรากฎต้องเป็นคริสตศักราช เช่น 27/10/2022 หรือ 27 
OCTOBER 2022 เท่านั1น โดยจะตอ้งปรินท์ออกมาเป็นเอกสาร ทางสนามบินฯ ไม่รับตรวจ
เอกสารในรูปแบบดิจิตอล (พาสปอร์ตวัคซีน หรือ เอกสารรับรองการรับวัคซีน)  

❖ หากรับวคัซีนไม่ครบโดส (น้อยกว่า 2 เข็ม) จะต้องมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ซึ9งมีผลเป็น
ลบภายใน 48 ชั 9วโมงก่อนเดินทาง และจะตอ้งมีใบรับรองแพทยยื์นยนัผลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั1น 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งทําประกันอุบัติเหตุและประกันโควิดกับตัวแทนบริษัทประกันของประเทศเมียนมา
ที9ไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการทําประกัน 

• อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 2,000 บาท 

• อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 2,800 บาท 

• อายุ 76 ปี ขึ1 นไป ราคาท่านละ 3,700 บาท 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดรั้บแจกเอกสารดังกล่าว
บนเครื9องบิน เพื9อทําการยื9นที9สนามบิน 

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

ขอ้มูลอัพเดทล่าสดุ 01 ธ.ค. 65 
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ตารางโปรแกรมการเดินทาง 

วันที5 สถานที5ท่องเที5ยว 
รายละเอียดอาหาร โรงแรมที5พัก ระดับ 4 

ดาว 
หรือเทียบเท่า 

เชา้ เที5ยง เย็น 

วันแรก 
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอว์- 
วิหารไมส้ักทอง-มัณฑะเลย์ฮิลล์ 

- - � 
VICTORIA PALACE HOTEL 

ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 

วันที9
สอง 

มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-สะพานไมอู้เป่ง-
วัดมหากันดายงค์-มิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-
เจดีย์ชินพิวมิน- มัณฑะเลย์ 

� � � 
VICTORIA PALACE HOTEL 

ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 

วันที9
สาม 

พิธีลา้งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ � - -  

 

กาํหนดการเดินทางและราคา  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พัก �-� ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน  
พักเดี5ยวเพิ5ม  

ท่านละ 
Z[-Z\ ก.พ. \\ 13,900.- 13,500.- 3,500 
^[-^\ มี.ค. \\ 14,900.- 14,500.- 3,900 
^_-^` มี.ค. \\ 13,900.- 13,500.- 3,500 
a^-aZ มี.ค. \\ 13,900.- 13,500.- 3,500 
a`-ab มี.ค. \\ 13,900.- 13,500.- 3,500 
Z[-Z\ มี.ค. \\ 13,900.- 13,500.- 3,500 
ca มี.ค.-^Z เม.ย. 13,900.- 13,500.- 3,500 
^\-^d เม.ย. \\ 14,900.- 14,500.- 3,900 
^`-^b เม.ย. \\ 13,900.- 13,500.- 3,500 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน � ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที5ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-มัณฑะเลย์(MDL) 12.35-13.55 8M338 1 ชั 9วโมง 50 นาที 
มัณฑะเลย์(MDL)-สุวรรณภูมิ(BKK) 09.15-11.35 8M337 1 ชั 9วโมง 50 นาที 
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วันที5หนึ5ง กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย ์– วัดกุโสดอว ์– วิหารไมส้ักทอง - มัณฑะเลยฮิ์ลล ์
 

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ5น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 
S,UVV บาท / ลูกทัวร ์S ท่าน / ทริป (ชาํระที5สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
 
 
SV.VV น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัXน / ประตู SV เพื5อรับเอกสาร
และเจ้าหนา้ที5บริษัทจะพาท่านไปออกบัตรโดยสารพรอ้มทัXงโหลดสัมภาระ ณ  เคาน์เตอร์ NS-/ สายการบิน 
เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M)  

S�.�U น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยเที5ยวบินที5 YM338 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 
(บริการอาหารว่างบนเครื5อง) 

S�.UU น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มทั1งรับสัมภาระ 
(เวลาทอ้งถิ9นที9เมียนมาร์ชา้กว่า ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซึ9งเป็นเพียงหนึ9งในไม่กี9
เมืองที9ยังคงใช ้ชื9อเดิมเรื9อยมาไม่มีการเปลี9ยนแปลง ตั1งอยู่บนที9ราบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลูกขา้วตามแนวลํานํ1าเอ
ยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า a ลา้นคน อากาศรอ้น (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้
ชื9อว่าเป็นเมืองที9มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที9สุดในพม่า จากนั1นนําชม วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะ
มาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง c^ เมตร ซึ9งจําลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที9พระ
เจา้มินดงสรา้งขึ1 นเพื9อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั1งที9_ และ ถือเป็นครั1งแรกที9มีการจารึกลงบนหิน
อ่อน `Zb แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั1งหมด จารึกพระไตรปิฎก d[,^^^ พระธรรมขันธ์ และตอ้งใชพ้ระสงค์ถึง Z,[^^ รูป
ในการคัดลอก และใช้เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแล้วเสร็จ พระไตยปิฏกที9ชําระขึ1 นในครั1งนี1  เรียกได้ว่าเป็น 
“พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที9สุดในโลก” นําทุกท่านเยี9ยมชม พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง (วิหารไมส้ักทอง) วังที9สรา้ง
ดว้ยไมส้ักทั1งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต อ้อนชอ้ย ทั1งหลังคา บาน
ประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี9ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดงใน
ปี พ.ศ. Z[^^ ซึ9งเป็นปีที9พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที9 เมือง มัณฑะเลย์ เพื9อเป็นตําหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจาก พระองค์ สิ1 นพระชนม์ พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี1 ถวายเป็นวัดถือไดว้่า เป็นงานฝีมือ
ที9ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแทจ้ริง 
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วันที5สอง มัณฑะเลย-์พระราชวังมัณฑะเลย-์สะพานไมอู้เป่ง-วัดมหากันดายงค-์มิงกุน-เจดียมิ์งกุน-

ระฆังมิงกุน-เจดียชิ์นพิวมิน- มัณฑะเลย์ 

จากนั1นนําท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที9 ภูเขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สักการะสิ9งศักดิnสิทธิn ที9อยู่บนภูเขา
มัณฑะเลย์ รอบวิห ารมีระเบียงสําห รับชมทัศ นียภาพเมืองมัณฑะเลย์  และสามารถมองเห็นแม่นํ1 าอิ ระวดี 
พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์  

คํ 5า  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
� เขา้สู่พักที5 VICTORIA PALACE HOTEL ระดับ / ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทุกท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวังหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ1 นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์
ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี9เหลี9ยมจัตุรัส มีกําแพงลอ้มรอ้บทั1งสี9ทิศ 
แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั1งสิ1 น 12 ประตู ที9ประตู ทําสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวัง
เป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) ปยัตตั1ด (ยอดปราสาท) หุ ้มดว้ยแผ่นทองซ้อนกัน เจ็ดชั1นสูง 78 
เมตร เชื9อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริย์
ตัดสินพระทัยในเรื9องต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ําลองขึ1 นใหม่อีกครั1งบนฐานเดิมในโลก  
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จากนั1นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั 5น ทะเลสาบที9เป็นที9ตั1งของสะพานไมส้ักที9ยาวที9สุดในโลก และยังคงมี
การใช้งานจนถึงปัจจุบัน ระดับนํ1าในทะเลสาบจะมีนํ1าขึ1 นเยอะหรือน้อยขึ1 นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว นํ1าจะแห้ง
กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก เหนือท้องนํ1ามีสะพานไม้ ทอดขา้มทะเลสาบ a.Z 
กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้ักที9ยาวที9สุดในโลก สรา้งขึ1 นหลังจากที9ยา้ยราชธานีมาอยู่ที9อมรปุระ เป็น
สะพานไมส้ักที9นํามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ชื9อว่า เสาอู  จึงเรียกชื9อสะพานไมนี้1  ตามชื9อ คือ 
อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง a,Z^d ตน้ ซึ9งมีอายุกว่า Z^^ ปี 
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นําท่านทําบุญถวายปัจจัย ตักบาตรพระสงฆ์จํานวน a,[^^ รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ9งเป็นวัดที9ใหญ่ที9สุดของพม่าที9
เมืองอมรปุระ ตั1งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที9ใหญ่ที9สุดของพม่า มีภิกษุและ
สามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า a,Z^^ คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี9ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย ซึ9ง
ในช่วงเพลาจะมีภิกษุสงฆ์นับรอ้ยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการสํารวมเพื9อรับบาตร  

เที5ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

นําท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นํ1าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระทวน
นํ1าไปหมู่บา้นมิงกุน ซึ1 งเป็นส่วนหนึ9งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลํานํ1าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่านั1นทว่ามี
อนุสรณ์สถานที9แสดงความยิ9งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที9มีลักษณะเป็น “กึ9งบ้านกึ9งแพ” 
เนื9องจากร  ะดับนํ1าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูนํ1าหลาก ระดับนํ1าจะขึ1 นสูงกว่าฤดูแล้ว
กว่า a^ เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ9งแพ คือถา้นํ1าขึ1 นสูงก็ร่วมแรงกันยกบา้นขึ1 นที9ดอน ครั1นนํ1าลงมากก็ยกบ้านมา
ตั1งใกล้นํ1 า เพื9อความสะดวกสบายในการใช้แม่นํ1 าในชีวิตประจําวัน นําท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความ
ทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื9อนทัพไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐาน
ที9มัณฑะเลย์ เป็นผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที9จะกระทําการใหญ่ขึ1 นและยากขึ1 น ดว้ยการทําสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน 
พรอ้มกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจํานวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื9อประดิษฐานพระทันตธาตุที9ไดจ้าก
พระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังใหย้ิ9งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ9งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม 
ซึ9งในเวลานั1นถือเป็นเจดีย์ที9สูงที9สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้ ้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจํานวน _^,^^^ คนหลบหนีการ
ขดขี9แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แลว้ทําการซ่องสุมกําลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพ
พม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ9งที9ทํา
ใหพ้ม่าเสียเมืองในที9สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดีย์มิงกุนดําเนินไปไดเ้พียง ` ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลัง
ทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดีย์อันยิ9งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โต
มหึมาดั 9งภูเขาอิฐที9มีความมั 9นคงถึง _^เมตร ซึ9งหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที9ใหญ่ที9สุดและสูงที9สุดในโลก เพราะ
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วันที5สาม มัณฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย ์- กรุงเทพฯ 

สูงถึง a_Z เมตร จากนั1นนําท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที9พระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้ง
โดยสําเร็จ เพื9ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที9มีเสน้รอบวงถึง a^ เมตร 
สูง c.`^ เมตร นํ1าหนัก d` ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั 9งให้
ประหารชีวิตนายช่างทันทีที9สรา้งเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที9มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ9งแห่งพระราชวังเครมลิ
นในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที9ยังคง
ส่งเสียงกอ้งกังวาน ทั1งนี1 เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี1  โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้ึง 
a^^ คน นําชม เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ไดชื้9อว่าเป็นเจดีย์ที9สวยสง่ามาก
แห่งหนึ9ง สรา้งขึ1 นในปี พ.ศ.Zc_b โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื9อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที9
พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ9งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงไดรั้บสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 
เจดีย์องค์นี1 เป็นพุทธศิลป์ที9สรา้งขึ1 นดว้ยหลักภูมิจักรวาลคือมีองคเ์จดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื9อกันว่า
เป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั1นเดินทางกลับมา
ยังมัณฑะเลย์ 

 

คํ 5า  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
� เขา้สู่พักที5 VICTORIA PALACE HOTEL ระดับ / ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
03.30 น. พรอ้มกัน ณ ชัXนล่างของโรงแรมที5พัก เพื5อเดินทางสู่วัดพระมหามุนี 
04.00 น. นําท่านนมัสการและร่วมพิธีอันศักดิnสิทธิnในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เป็นaใน_
มหาบูชาสถานที9ศักดิnสิทธิnของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื9องกษัตริย์ พระมหามัยมุนี 
หรือ มะฮาเมียะมุนิ เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของประเทศพม่า คําว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้อ้ันประเสริฐ"  
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ดว้ยความเชื9อว่าพระพุทธมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปที9มีชีวิต ด้วยเหตุที9ได้รับประทานพร หรือบางตํานานก็กล่าวว่า
ไดรั้บประทานลมหายใจจากพระพุทธเจา้ จึงมีประเพณีลา้งพระพักตร์ถวายโดยทุกเชา้ในเวลาประมาณ ^[.^^ น. 
พระมหาเถระและสาธุชนทั 9วไปที9ศรัทธาจะมาทําพิธีลา้งพระพักตร์ดว้ยนํ1าอบนํ1าหอมผสมทานาคาอย่างดี พรอ้มกับใช้
แปรงทองแปรงที9พระโอษฐ์เสมือนหนึ9งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใชผ้า้จากศรัทธาสาธุชนที9ถวายมาเช็ดจน
แห้งสนิท แลว้นํากลับคืนแก่สาธุชนผูน้ั1นไปบูชาต่อ พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดี เสมือนหนึ9งไดอุ้ปัฏฐากองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ที9ยังทรงพระชนมชีพอยู่ พระมหามัยมุนีมีอีกพระนามหนึ9งว่า "พระเนืX อนิ5ม" ซึ9งเกิดจาก
การปิดทองซํ1าแลว้ซํ1าอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะปํ9าไปทัวทั1งองค์ ซึ9งหากเอานิ1 วกดลงไปจะรู้สึกไดถ้ึงความอ่อนนิ9มของ
ทองคําเปลวที9ปิดทับซอ้นกันนับเป็นพัน ๆ หมื9น ๆ ชั1น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับเขา้สู่ที9พัก  

 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ (BOX SET) 
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์เพื9อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  

09.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(YM)เที5ยวบินที5 YM337 
SS.�U น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจในบริการ  

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

 
 
 

 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า g เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที5เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกวา่ � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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อัตรานีX รวม 

� ค่าตั sวเครื9องบินไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 
� ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนํ1ามัน ภาษีตั sว  
      (ขอสงวนสิทธิnในการเรียกเก็บเพิ9มหากสายการบินมีการปรับขึ1 นก่อนการเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ1าหนักกระเป๋าไม่เกิน Z^ กิโลกรัมต่อ a ใบ (โหลดไดท้่านละ a ใบ)  
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที9ยวตามรายการ 
� ค่าโรงแรมที9พัก Z คืน โรงแรมเทียบเท่าระดับ [ ดาว  
� ค่ามัคคุเทศก์ทอ้งถิ9น และหัวหน้าทัวร์คนไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื9องดื9มที9ระบุไวใ้นรายการ  
      (ขอสงวนสิทธิnในการเปลี9ยนแปลงเมนูหรือสลับมื1 ออาหารตามสถานการณ์) 
� อัตราค่าเขา้ชมสถานที9ที9ระบุไวใ้นรายการ 
� บริการนํ1าดื9มบนรถวันละ Z ขวด/ท่าน 
� ประกันภัยในการเดินทาง คุม้ครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณีที9เสียชีวิตเนื9องจากอุบัติเหตุ ค่า

รักษาพยาบาลเนื9องจากอุบัติเหตุ _^^,^^^  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง \-`_ ปี ในกรณีที9ผูเ้อา
ประกันภัยอายุตํ 9ากว่า \ ปี หรือ ระหว่าง `_-d_ ปี คุ ้มครอง _^ % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั1งนี1 ขึ1 นอยู่กับ
เงื9อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู ้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า d_ ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnในการคุม้ครอง) 
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั1น**)  

อัตรานีX ไม่รวม 

� ภาษีมูลค่าเพิ9ม `% และ ภาษีหัก ณ ที9จ่าย c% 
� ค่าอาหารและเครื9องดื9มที9ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตัวที9ไม่ระบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ5น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย S,UVV บาทต่อลูกทัวร ์S ท่านต่อทริป  
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอื9น ที9ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทําวีซ่า / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ือพาสปอร์ตต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื9องดื9มที9ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ1ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที9สายการบินมีการปรับขึ1 นราคา 
� ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที9ตรวจคนเขา้เมือง 

ในกรณีที5ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที5เกี5ยวขอ้งกับวันเดินทางที5ท่านไดท้าํการจองไวก้ับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที5ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั iวดังกล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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� ในกรณีที9รัฐบาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี9ยนแปลงขอ้กําหนด และหรือ เงื9อนไขในการกักตัวเพิ9มเติม 
การขอเรียกตรวจโรคเพิ9มเติ9ม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกินขา้งตน้. 

�  หากมีการเปลี9ยนแปลงเกี9ยวกับการทําวีซ่าเพื9อเดินทางเข้าประเทศพม่าในภายหลัง ผู ้เดินทางจะต้องเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการทําวีซ่า 

� ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเข้าประเทศพม่า ซึ9งทํากับบริษัทประกันของทาง
ประเทศพม่า 
-อายุ a-\^ ปี ค่าประกันท่านละ Z,^^^ บาท 
-อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ Z,d^^ บาท 
-อายุ 75 ปีขึ1 นไป ค่าประกันท่านละ c,`^^ บาท 

เงื5อนไขการจองทัวร ์

� กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ _,^^^ บาท หลังจากที9ไดท้ําการจองภายใน c วัน  ที9นั9งจะถูกยืนยันเมื9อไดรั้บค่ามัดจํา
แลว้เท่านั1น  

� ชําระค่าทัวร์ทั1งหมด Z^ วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั1นทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
� ในกรณีทาํการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า S/ วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิjเก็บค่าทัวรเ์ต็มจาํนวน 
� สาํเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอื5นๆที5ใชใ้นการยื5นของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลังจากทาํการ

จองและชาํระเงินเรียบรอ้ยภายใน m วัน ยกเวน้กรณีที5ทาํการจองนอ้ยกว่า S/ วันก่อนการเดินทางลูกค้า
จะตอ้งชาํระเงินพรอ้มทัXงส่งเอกสารทันที 

� เนื5องจากตั iวเครื5องบินเป็นตั iวหมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และที5นั 5งจะเป็นการ RAMDOM จึงไม่
สามารถล๊อคที5นั 5งได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดที้5นั 5งติดกัน ทัXงนีX ขึX นอยู่กับเงื5อนไขของทางสายการบิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง c^ บริษัทฯจะคืนเงินมัดจําใหท้ั1งหมดโดยหักค่าใชจ้่ายที9เกิดขึ1 นจริงที9ไม่สามารถ คืน

เงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจําตั sวเครื9องบิน, ค่าตั sวเครื9องบินที9ชําระเต็มจํานวน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็น
ตน้)  

• ยกเลิกการเดินทาง a_-Zb วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิnในการคืนเงินมัดจําทั1งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิการเดินทาง ^-a[ วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิnในการคืนเงินค่าทัวร์ทั1งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ9งตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื9องยื9น
เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื9อให้พิจารณาอีกครั1ง ทั1งนี1  อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ9งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั1งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย 
เพราะขึ1 นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื9นๆเป็นสําคัญ  

หมายเหตุ 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnที9จะเปลี9ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี1  เมื9อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที9สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที9นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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� เนื9องจากรายการทัวร์นี1 เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิnการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื9อท่านไดชํ้าระเงินมัดจําหรือทั1งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื9อนไขต่างๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี9ยนแปลงไดเ้พื9อความเหมาะสม ทั1งนี1 ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที9ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
� สําหรับ ผู ้โดยสาร ที9ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารต้องรับผิดชอบเรื9องเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที9 ด่านตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที9เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื9องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิก
เที9ยวบิน การเปลี9ยนแปลงเที9ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที9ไม่ไดเ้กิดขึ1 นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

� ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที9เกิดขึ1 น ค่าเสียความรู้สึก หรืออื9นๆใดก็ตาม ในกรณีที9เกิดเหตุ
จําเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื9องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที9ยวบิน การเปลี9ยนแปลงเที9ยวบิน หรือเวลาบิน
ใดๆก็ตามที9ไม่ไดเ้กิดขึ1 นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง SU ท่านขึX นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจาํนวนผู้
เดินทาง SV-SU ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะมี 
ไกดท์้องถิ5น ที5พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที5สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ
เดินทางที5ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าตํ 5ากว่า SV ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ป
นัXน 

� กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํXาเงิน) เดินทางเพื5อการท่องเที5ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฎิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใดๆทัXงสิX น 
 

กรุณาอ่านเงื5อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลงัจากที5ท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื5อนไขดังกล่าวในทุกกรณี 
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กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการยื5นประกันเมียนมาออนไลน์ 

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาอังกฤษ*** 

รายละเอียดผูเ้อาประกัน 

1. ชื5อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสเดินทาง)......................................................................................................... 

�. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)...................................................................................................... 

�. สถานภาพ  ○แต่งงาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

/. ที5อยู่ปัจจุบัน เลขที5.............................หมู่ที5...................หมู่บา้น...................................................................... 

 ซอย............................................ ถนน................................................. ตาํบล/แขวง.........................................

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์............................. 

U. เบอรโ์ทรศัพทที์5สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ......................................... 

g. อีเมล.์............................................................................................................................................................. 

m. ที5อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที5.............................หมู่ที5...................หมู่บา้น...................................................... 

ซอย........................................... ถนน............................................. ตาํบล/แขวง.............................................. 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์............................. 

รายละเอียดผูรั้บผลประโยชน์ 

1. ชื5อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง)....................................................................................................... 

�. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)...................................................................................................... 

�. สถานภาพ  ○แต่งงาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

/. ที5อยู่ปัจจุบัน เลขที5.............................หมู่ที5...................หมู่บา้น.................................................................... 

ซอย.......................................... ถนน.............................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์............................ 

U. เบอรโ์ทรศัพทที์5สามารถติดต่อได.้..................................................เบอรมื์อถือ.............................................. 

g. อีเมล.์............................................................................................................................................................. 

m. ที5อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที5.............................หมู่ที5...................หมู่บา้น.......................................................

ซอย............................................. ถนน................................................. ตาํบล/แขวง.......................................... 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์............................... 

Y. ความสัมพันธก์ับผูท้าํประกัน............................................................................. 
 


