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...MADALAY-BAGAN… 
มัณฑะเลย-์พุกาม � วัน � คืน 

โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) 
 

 

 



 

MDL-MM02-8M                                                                                UPDATE 01 MAR 23 

                                                                                                   2                                          ****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท ่าน ั�น**** 

 

เงื-อนไขการเดินทางท่องเที-ยวประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ0 นไป ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 
เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั0งปีที8ปรากฎต้องเป็นคริสตศักราช เช่น 27/10/2022 หรือ 27 
OCTOBER 2022 เท่านั0น โดยจะตอ้งปรินท์ออกมาเป็นเอกสาร ทางสนามบินฯ ไม่รับตรวจ
เอกสารในรูปแบบดิจิตอล (พาสปอร์ตวัคซีน หรือ เอกสารรับรองการรับวัคซีน)  

❖ หากรับวคัซีนไม่ครบโดส (น้อยกว่า 2 เข็ม) จะต้องมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ซึ8งมีผลเป็น
ลบภายใน 48 ชั 8วโมงก่อนเดินทาง และจะตอ้งมีใบรับรองแพทยยื์นยนัผลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั0น 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งทําประกันอุบัติเหตุและประกันโควิดกับตัวแทนบริษัทประกันของประเทศเมียนมา
ที8ไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการทําประกัน 

• อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 2,000 บาท 

• อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 2,800 บาท 

• อายุ 76 ปี ขึ0 นไป ราคาท่านละ 3,700 บาท 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดรั้บแจกเอกสารดังกล่าว
บนเครื8องบิน เพื8อทําการยื8นที8สนามบิน 

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

ขอ้มูลอัพเดทล่าสดุ 01 ธ.ค. 65 
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ตารางโปรแกรมการเดินทาง 

วันที- สถานที-ท่องเที-ยว 
รายละเอียดอาหาร โรงแรมที-พัก ระดับ 4 

ดาว 
หรือเทียบเท่า 

เชา้ เที-ยง เย็น 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม - - � 
ROYAL PALACE BAGAN 

ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 

วันที8
สอง 

พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดมนูหา-วัดกุบยางกี-
วิหารสัพพัญZู-วดัอนันดา-เครื8องเขิน-วหิารธรรม
ยันจี-เจดยี์ติโลมินโล-จุดชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม 

� � � 
ROYAL PALACE BAGAN 

ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 

วันที8
สาม 

พุกาม-มัณฑะเลย์-สะพานไมอู้เป่ง-
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง 
(วิหารไมส้ักทอง)-วัดกุโสดอว์-มัณฑะเลย์ฮิลล์ 

� � � 
APEX HOTEL MANDALAY 

ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 

วันที8สี8 พิธีลา้งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ � - -  
 

กาํหนดการเดินทางและราคา  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พัก I-� ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน  
พักเดี-ยวเพิ-ม  

ท่านละ 
]^-_` มี.ค. aa 16,900.- 16,500.- 3,500 
]c-_] มี.ค. aa 15,900.- 15,500.- 3,500 
_d-_^ มี.ค. aa 16,900.- 16,500.- 3,500 
_e-_c มี.ค. aa 15,900.- 15,500.- 3,500 
f] มี.ค.-`f เม.ย.  16,900.- 16,500.- 3,500 
`]-`d เม.ย. aa 15,900.- 15,500.- 3,500 
`a-`g เม.ย. aa 17,900.- 17,500.- 3,500 
`c-]] เม.ย. aa 15,900.- 15,500.- 3,500 
]f-]a เม.ย. aa 18,900.- 18,500.- 3,500 
]e-]c เม.ย. aa 17,900.- 17,500.- 3,500 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที-ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-มัณฑะเลย์(MDL) 12.35-13.55 8M338 1 ชั 8วโมง 50 นาที 
มัณฑะเลย์(MDL)-สุวรรณภูมิ(BKK) 09.15-11.35 8M337 1 ชั 8วโมง 50 นาที 
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วันที-หนึ-ง กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย ์– พุกาม     
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน I ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ-น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 
P,RSS บาท / ลูกทัวร ์P ท่าน / ทริป (ชาํระที-สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
 
 
PS.SS น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัUน � ประตู PS เพื-อรับเอกสาร
และเจ้าหนา้ที-บริษัทจะพาท่านไปออกบัตรโดยสารพรอ้มทัUงโหลดสัมภาระ ณ  เคาน์เตอร์ NP-� สายการบิน 
เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M)  

PI.�R น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยเที-ยวบินที- WM338 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 
(บริการอาหารว่างบนเครื-อง) 

P�.RR น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มทั0งรับสัมภาระ 
(เวลาทอ้งถิ8นที8เมียนมาร์ชา้กว่า ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซึ8งเป็นเพียงหนึ8งในไม่กี8
เมืองที8ยังคงใช ้ชื8อเดิมเรื8อยมาไม่มีการเปลี8ยนแปลง ตั0งอยู่บนที8ราบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลูกขา้วตามแนวลํานํ0าเอ
ยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า ] ลา้นคน อากาศรอ้น (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้
ชื8อว่าเป็นเมืองที8มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที8สุดในพม่า จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน 
ท่านจะไดช้มสถูปเจดีย์และวิหาร ส่วนที8รอดพน้จากภัย แผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่นํ0าอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 
2,``` แห่ง อาณาจักรพุกามไดชื้8อว่าเป็น ทุ่งทะเลเจดีย์ (เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์) เป็นเมืองเก่าแก่ตั0งแต่สมัยพุทธ
ศตวรรษที8 ]a เป็นเมืองที8ติดอันดับเมืองที8มีแหล่งท่องเที8ยวทางดา้นประวัติศาสตร์ที8สวยงามมากแห่งหนึ8งของประเทศ
พม่า โดยเฉพาะความยิ8งใหญ่ของเจดีย์จํานวนมากกว่า e,``` องค์ จนไดรั้บสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี8พันองค์ ซึ8ง
เป็นลักษณะที8บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าไดเ้ป็นอย่างดีคนทั 8วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี0
ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ) ห่างจากมัณฑะเลย์ ]c` กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ d ชั 8วโมง  

คํ -า  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
� เขา้สู่พักที- ROYAL PALACE BAGAN ระดับ � ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที-สอง พุกาม-เจดียช์เวสิกอง-วัดมนูหา-วัดกุบยางกี-วิหารสัพพัญ]ู-วัดอนันดา-เครื-องเขิน-วิหาร

ธรรมยันจี-เจดียต์ิโลมินโล-จุดชมทะเลเจดียเ์มืองพุกาม 

 
 
 
 
เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านนมัสการ เจดียช์เวสิกอง (]ในe มหาสถานอันศักดิlสิทธิlของชาวพม่า) เป็นต้นแบบทรงเจดีย์ดั0งเดิมของทาง
พม่าโดยแท ้ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจา้ สรา้งขึ0 นหลังพระเจา้อโนรธามัง
ช่อ ขึ0 นครองราชย์ ใชเ้ป็นทั0งที8ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม นอกจากนั0น
บริเวณเจดีย์ยังมีบ่อนํ0าเล็กๆ ที8สามารถถ่ายภาพสะทอ้นยอดขององค์เจดีย์ได ้ซึ8งในอดีตคนโบราณในอดีตสรา้งขึ0 นเพื8อดู
ว่ายอดฉัตรตรงหรือไม่  

 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ วัดมนูหา ตั0งอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บ้านมยินกะบา สรา้งเมื8อปี ]`eg โดยพระเจ้ากษัตริย์
มอญที8ถูกจับตัวมาเป็นเชลยศักดิlอยู่ที8พุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกว่า f`,``` คน ที8ถูกกวาดตอ้น มาเมื8อ
ครั0งที8พระเจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี พ.ศ. ]a`` และยึดพระไตรปิฎก f` ชุดมาไวท้ี8พุกาม การที8พระเจา้มนูหะ
ทรงสรา้งวิหารแห่งนี0 ขึ0 นก็เพื8อเป็นการถ่ายทอด และระบายใหไ้ดรั้บรูถ้ึงความอึดอัดใจ และความไม่สบายใจที8พระองค์มี
ต่อการตอ้งตกเป็นเชลยเช่นนี0  ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ f องค์ ซึ8งองค์ประธานนั0นมีขนาดมโหฬาร
บริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูส้ึกไดถ้ึงความอึดอัดที8ทับถมในจิตใจของพระองค์ หากเดินเขา้ไปตาม
ช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก _ องค์ ซึ8งก็ขนาดใหญ่โตจนทําใหว้ิหารคับ
แคบลงไปถนัดตาเช่นกัน นําท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ8งที8โดดเด่นคือ ภาพจิต
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กรรมฝาผนังที8งดงามที8สุดในพุกาม ที8ยังคงเหลืออยู่ นําท่านนมัสการ วิหารสัพพัญ]ู ซึ8งเป็นเจดีย์ที8สูงที8สุดในเมือง
พุกาม 

 
เที-ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําชม วัดอานันดา ตั0งอยู่ทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สรา้งเสร็จเมื8อปี ]`g] 
เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที8ขึ0 นชื8อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรนํ0าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นที8รูจ้ักเหนือ
วิหารทั0งหลาย มีรูปร่างเป็นสี8เหลี8ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื8นออกไปทั0ง d ด้าน  ซึ8งต่อมาเจดีย์แห่งนี0 เป็นต้นแบบของ
สถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ8งที8น่าทึ8งของวิหารแห่งนี0 ก็คือ ที8ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่าง
ส่องลงมาตอ้งองค์พระ ใหมี้แสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ นําท่านแวะชมและชอ้ปปิ0 ง สิ8งของขึ0 นชื8อของพุกามก็คือ เครื-อง
เขิน (Lacquer Ware) ซึ8งยอมรับกันว่ามีชื8อเสียงที8สุดในพม่า เช่น ถว้ยนํ0า จานรอง โถใส่ของตั0งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบ
ใส่ของต่างๆ สิ8งที8กําลังเป็นที8นิยมก็คือ โถใส่ของทําจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แล้ว
กับไปคืนรูปไดด้ังเดิม จากนั0นชม วิหารธรรมยันจี วิหารที8วัดนี0 ไดชื้8อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการ
สรา้งมากที8สุดในพม่าก็ว่าได ้สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เชื8อว่าเป็นวัดที8ใหญ่ที8สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ0 นเพื8อ
ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั0งโดดเด่นยิ8งใหญ่
ตระหง่านดังตํานานที8โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกันมา จากนั0นชม เจดียต์ิโลมินโล สรา้งขึ0 นเมื8อปี ]_]] โดยพระบัญชาของพระ
เจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ8งเกิดกับนางหา้มผูห้นึ8งและไดเ้สี8ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท 
เป็นวัดสูง da เมตร ยาว df เมตร เท่ากันทั0ง dดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั0ง d ทิศทั0งสองชั0น มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั0 น อันประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมินโลเมื8อปี พ.ศ.]^a]ซึ8งไดรั้บการยกย่องว่า
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วันที-สาม พุกาม-มัณฑะเลย-์สะพานไมอู้เป่ง-พระราชวังมัณฑะเลย-์พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง 

(วิหารไมส้ักทอง)-วัดกุโสดอว-์มัณฑะเลยฮิ์ลล ์

มีความสวยงามมากทั0งภายในและภายนอก จากนั0นนําท่านสู่ จุดชมวิวเมืองพุกาม ใหท้่านไดถ้่ายภาพทุ่งทะเลเจดีย์
แห่งเมืองพุกามที8กวา้งใหญ่และสวยงามสวยงาม  

คํ -า �  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
  พรอ้มชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกที-หาชมได้ยาก อันเป็นศิลปะที-งดงามอ่อนช้อยประดุจมีชีวิตจริง 

พรอ้มใหท่้านไดล้องลิU มรสอาหารพืU นเมืองของคนพม่า  

� เขา้สู่พักที- ROYAL PALACE BAGAN ระดับ � ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั0นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถโค้ชปรับอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ d ชั 8วโมง ใหท้่านได้
พักผ่อนตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั -น ทะเลสาบที8เป็นที8ตั0งของสะพานไมส้ักที8ยาวที8สุดในโลก 
และยังคงมีการใชง้านจนถึงปัจจุบัน ระดับนํ0าในทะเลสาบจะมีนํ0าขึ0 นเยอะหรือน้อยขึ0 นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว นํ0าจะ
แห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก เหนือท้องนํ0ามีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 
]._ กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้ักที8ยาวที8สุดในโลก สรา้งขึ0 นหลังจากที8ยา้ยราชธานีมาอยู่ที8อมรปุระ 
เป็นสะพานไมส้ักที8นํามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื8อว่า เสาอู  จึงเรียกชื8อสะพานไมนี้0  ตาม
ชื8อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง ],_`c ตน้ ซึ8งมีอายุกว่า _`` ปี 

เที-ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทุกท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวังหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ0 นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์
ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี8เหลี8ยมจัตุรัส มีกําแพงลอ้มรอ้บทั0งสี8ทิศ 
แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั0งสิ0 น 12 ประตู ที8ประตู ทําสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวัง
เป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) ปยัตตั0ด (ยอดปราสาท) หุ ้มดว้ยแผ่นทองซ้อนกัน เจ็ดชั0นสูง 78 
เมตร เชื8อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริย์
ตัดสินพระทัยในเรื8องต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ําลองขึ0 นใหม่อีกครั0งบนฐานเดิมในโลก  
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นําทุกท่านเยี8ยมชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (วิหารไม้สักทอง) วังที8สร้างด้วยไมส้ักทั0งหลัง งดงามตามศิลปะ
พม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต อ้อนชอ้ย ทั0งหลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้น
รายละเอียดเกี8ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจ้าเมียงดงในปี พ.ศ. _d`` ซึ8งเป็นปีที8
พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที8เมือง มัณฑะเลย์เพื8อเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจาก พระองค์ 
สิ0 นพระชนม์ พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี0 ถวายเป็นวัดถือไดว้่า เป็นงานฝีมือที8ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะ
เลย์อย่างแทจ้ริง จากนั0นนําชม วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง f` เมตร 
ซึ8งจําลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที8พระเจา้มินดงสรา้งขึ0 นเพื8อเป็นอนุสรณ์แห่งการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั0งที8e และ ถือเป็นครั0งแรกที8มีการจารึกลงบนหินอ่อน ^_g แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั0งหมด จารึก
พระไตรปิฎก cd,``` พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง _,d`` รูปในการคัดลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน 
กว่าจะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกที8ชําระขึ0 นในครั0งนี0  เรียกไดว้่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที8สุดในโลก”  
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วันที-สี- มัณฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย ์- กรุงเทพฯ 

จากนั0นนําท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที8 ภูเขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สักการะสิ8งศักดิlสิทธิl ที8อยู่บนภูเขา
มัณฑะเลย์ รอบวิห ารมีระเบียงสําห รับชมทัศ นียภาพเมืองมัณฑะเลย์  และสามารถมองเห็นแม่นํ0 าอิ ระวดี 
พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์  

คํ -า  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
� เขา้สู่พักที- APEX HOTEL MANDALAY ระดับ � ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
03.30 น. พรอ้มกัน ณ ชัUนล่างของโรงแรมที-พัก เพื-อเดินทางสู่วัดพระมหามุนี 
04.00 น. นําท่านนมัสการและร่วมพิธีอันศักดิlสิทธิlในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เป็น]ในe
มหาบูชาสถานที8ศักดิlสิทธิlของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื8องกษัตริย์ พระมหามัยมุนี 
หรือ มะฮาเมียะมุนิ เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของประเทศพม่า คําว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้อ้ันประเสริฐ"  
ดว้ยความเชื8อว่าพระพุทธมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปที8มีชีวิต ด้วยเหตุที8ได้รับประทานพร หรือบางตํานานก็กล่าวว่า
ไดรั้บประทานลมหายใจจากพระพุทธเจา้ จึงมีประเพณีลา้งพระพักตร์ถวายโดยทุกเชา้ในเวลาประมาณ `d.`` น. 
พระมหาเถระและสาธุชนทั 8วไปที8ศรัทธาจะมาทําพิธีลา้งพระพักตร์ดว้ยนํ0าอบนํ0าหอมผสมทานาคาอย่างดี พรอ้มกับใช้
แปรงทองแปรงที8พระโอษฐ์เสมือนหนึ8งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใชผ้า้จากศรัทธาสาธุชนที8ถวายมาเช็ดจน
แห้งสนิท แลว้นํากลับคืนแก่สาธุชนผูน้ั0นไปบูชาต่อ พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดี เสมือนหนึ8งไดอุ้ปัฏฐากองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ที8ยังทรงพระชนมชีพอยู่ พระมหามัยมุนีมีอีกพระนามหนึ8งว่า "พระเนืU อนิ-ม" ซึ8งเกิดจาก
การปิดทองซํ0าแลว้ซํ0าอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะปํ8าไปทัวทั0งองค์ ซึ8งหากเอานิ0 วกดลงไปจะรู้สึกไดถ้ึงความอ่อนนิ8มของ
ทองคําเปลวที8ปิดทับซอ้นกันนับเป็นพัน ๆ หมื8น ๆ ชั0น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับเขา้สู่ที8พัก  
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เชา้ � บริการอาหารเชา้ (BOX SET) 
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์เพื8อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  

09.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(WM)เที-ยวบินที- WM337 
PP.�R น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจในบริการ  
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า l เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที-เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกวา่ I หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที-ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที-เกี-ยวขอ้งกับวันเดินทางที-ท่านไดท้าํการจองไวก้ับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที-ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั nวดังกล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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อัตรานีU รวม 

� ค่าตั vวเครื8องบินไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 
� ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนํ0ามัน ภาษีตั vว  
      (ขอสงวนสิทธิlในการเรียกเก็บเพิ8มหากสายการบินมีการปรับขึ0 นก่อนการเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ0าหนักกระเป๋าไม่เกิน _` กิโลกรัมต่อ ] ใบ (โหลดไดท้่านละ ] ใบ)  
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที8ยวตามรายการ 
� ค่าโรงแรมที8พัก f คืน โรงแรมเทียบเท่าระดับ d ดาว  
� ค่ามัคคุเทศก์ทอ้งถิ8น และหัวหน้าทัวร์คนไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื8องดื8มที8ระบุไวใ้นรายการ  
      (ขอสงวนสิทธิlในการเปลี8ยนแปลงเมนูหรือสลับมื0 ออาหารตามสถานการณ์) 
� อัตราค่าเขา้ชมสถานที8ที8ระบุไวใ้นรายการ 
� บริการนํ0าดื8มบนรถวันละ _ ขวด/ท่าน 
� ประกันภัยในการเดินทาง คุม้ครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณีที8เสียชีวิตเนื8องจากอุบัติเหตุ ค่า

รักษาพยาบาลเนื8องจากอุบัติเหตุ e``,```  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง a-^e ปี ในกรณีที8ผูเ้อา
ประกันภัยอายุตํ 8ากว่า a ปี หรือ ระหว่าง ^e-ce ปี คุ ้มครอง e` % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั0งนี0 ขึ0 นอยู่กับ
เงื8อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู ้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า ce ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการคุม้ครอง) 
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั0น**)  

อัตรานีU ไม่รวม 

� ภาษีมูลค่าเพิ8ม ^% และ ภาษีหัก ณ ที8จ่าย f% 
� ค่าอาหารและเครื8องดื8มที8ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตัวที8ไม่ระบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ-น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย P,RSS บาทต่อลูกทัวร ์P ท่านต่อทริป  
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอื8น ที8ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทําวีซ่า / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ือพาสปอร์ตต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื8องดื8มที8ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ0ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที8สายการบินมีการปรับขึ0 นราคา 
� ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที8ตรวจคนเขา้เมือง 

� ในกรณีที8รัฐบาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี8ยนแปลงขอ้กําหนด และหรือ เงื8อนไขในการกักตัวเพิ8มเติม 
การขอเรียกตรวจโรคเพิ8มเติ8ม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกินขา้งตน้. 

�  หากมีการเปลี8ยนแปลงเกี8ยวกับการทําวีซ่าเพื8อเดินทางเข้าประเทศพม่าในภายหลัง ผู ้เดินทางจะต้องเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการทําวีซ่า 

� ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเข้าประเทศพม่า ซึ8งทํากับบริษัทประกันของทาง
ประเทศพม่า 
-อายุ ]-a` ปี ค่าประกันท่านละ _,``` บาท 
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-อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ _,c`` บาท 
-อายุ 75 ปีขึ0 นไป ค่าประกันท่านละ f,^`` บาท 

เงื-อนไขการจองทัวร ์

� กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ e,``` บาท หลังจากที8ไดท้ําการจองภายใน f วัน  ที8นั8งจะถูกยืนยันเมื8อไดรั้บค่ามัดจํา
แลว้เท่านั0น  

� ชําระค่าทัวร์ทั0งหมด _` วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั0นทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
� ในกรณีทาํการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า P� วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิoเก็บค่าทัวรเ์ต็มจาํนวน 
� สาํเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอื-นๆที-ใชใ้นการยื-นของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลังจากทาํการ

จองและชาํระเงินเรียบรอ้ยภายใน r วัน ยกเวน้กรณีที-ทาํการจองนอ้ยกว่า P� วันก่อนการเดินทางลูกค้า
จะตอ้งชาํระเงินพรอ้มทัUงส่งเอกสารทันที 

� เนื-องจากตั nวเครื-องบินเป็นตั nวหมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และที-นั -งจะเป็นการ RAMDOM จึงไม่
สามารถล๊อคที-นั -งได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดที้-นั -งติดกัน ทัUงนีU ขึU นอยู่กับเงื-อนไขของทางสายการบิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง f` บริษัทฯจะคืนเงินมัดจําใหท้ั0งหมดโดยหักค่าใชจ้่ายที8เกิดขึ0 นจริงที8ไม่สามารถ คืน
เงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจําตั vวเครื8องบิน, ค่าตั vวเครื8องบินที8ชําระเต็มจํานวน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็น
ตน้)  

• ยกเลิกการเดินทาง ]e-_g วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิlในการคืนเงินมัดจําทั0งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิการเดินทาง `-]d วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิlในการคืนเงินค่าทัวร์ทั0งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ8งตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื8องยื8น
เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื8อให้พิจารณาอีกครั0ง ทั0งนี0  อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ8งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั0งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย 
เพราะขึ0 นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื8นๆเป็นสําคัญ  

หมายเหตุ 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlที8จะเปลี8ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี0  เมื8อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที8สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที8นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื8องจากรายการทัวร์นี0 เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิlการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื8อท่านไดชํ้าระเงินมัดจําหรือทั0งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื8อนไขต่างๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี8ยนแปลงไดเ้พื8อความเหมาะสม ทั0งนี0 ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที8ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
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� สําหรับ ผู ้โดยสาร ที8ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารต้องรับผิดชอบเรื8องเอกสาร 
(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที8 ด่านตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที8เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื8องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิก
เที8ยวบิน การเปลี8ยนแปลงเที8ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที8ไม่ไดเ้กิดขึ0 นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

� ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที8เกิดขึ0 น ค่าเสียความรู้สึก หรืออื8นๆใดก็ตาม ในกรณีที8เกิดเหตุ
จําเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื8องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที8ยวบิน การเปลี8ยนแปลงเที8ยวบิน หรือเวลาบิน
ใดๆก็ตามที8ไม่ไดเ้กิดขึ0 นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง PR ท่านขึU นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจาํนวนผู้
เดินทาง PS-PR ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะมี 
ไกดท์้องถิ-น ที-พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที-สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ
เดินทางที-ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าตํ -ากว่า PS ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ป
นัUน 

� กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํUาเงิน) เดินทางเพื-อการท่องเที-ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฎิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใดๆทัUงสิU น 
 

กรุณาอ่านเงื-อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลงัจากที-ท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื-อนไขดังกล่าวในทุกกรณี 
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กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการยื-นประกันเมียนมาออนไลน์ 

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาอังกฤษ*** 

รายละเอียดผูเ้อาประกัน 

1. ชื-อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสเดินทาง)......................................................................................................... 

I. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)...................................................................................................... 

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

�. ที-อยู่ปัจจุบัน เลขที-.............................หมู่ที-...................หมู่บา้น...................................................................... 

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

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

R. เบอรโ์ทรศัพทที์-สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ......................................... 

l. อีเมล.์............................................................................................................................................................. 

r. ที-อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที-.............................หมู่ที-...................หมู่บา้น...................................................... 

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

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

รายละเอียดผูรั้บผลประโยชน์ 

1. ชื-อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง)....................................................................................................... 

I. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)...................................................................................................... 

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

�. ที-อยู่ปัจจุบัน เลขที-.............................หมู่ที-...................หมู่บา้น.................................................................... 

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

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

R. เบอรโ์ทรศัพทที์-สามารถติดต่อได.้..................................................เบอรมื์อถือ.............................................. 

l. อีเมล.์............................................................................................................................................................. 

r. ที-อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที-.............................หมู่ที-...................หมู่บา้น.......................................................

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

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

W. ความสัมพันธก์ับผูท้าํประกัน............................................................................. 
 


