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มณัฑะเลย-์พุกาม-มิงกุน 4 วนั 3 คืน 

โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) 

 

 
 

ราคารวมค่าประกนัอุบตัิเหต+ุค่ารกัษาพยาบาล COVID 
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เงื่อนไขการเดินทางทอ่งเทีย่วประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็มขึ้ นไป ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งปีที่ปรากฎตอ้งเป็นคริสตศกัราช เช่น 27/10/2022 หรือ 27 

OCTOBER 2022 เท่าน้ัน โดยจะตอ้งปรินทอ์อกมาเป็นเอกสาร ทางสนามบินฯ ไม่รบัตรวจ

เอกสารในรูปแบบดิจิตอล (พาสปอรต์วคัซีน หรือ เอกสารรบัรองการรบัวคัซีน)  

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

ลบภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง และจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยย์ืนยนัผลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าประกันอุบัติเหตุและประกันโควิดกับตัวแทนบริษัทประกันในประเทศ

ไทย (ราคาทวัรร์วมค่าประกนัในส่วนน้ีแลว้) 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดร้บัแจกเอกสารดงักล่าว

บนเครื่องบิน เพ่ือท าการยื่นที่สนามบิน  ขอ้มูลอพัเดทล่าสุด 22 มี.ค. 66 

 

ตารางโปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่ สถานที่ท่องเที่ยว 

อาหาร โรงแรมที่พกั  

ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

เชา้ เที่ยง เย็น 

วนัแรก 

กรุงเทพฯ -มณัฑะเลย ์–พระราชวงัมณัฑะเลย ์

พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (วิหารไมส้กัทอง) 

วดักุโสดอว ์- มณัฑะเลยฮ์ลิล ์

- - ✓ 

ROYAL PALACE BAGAN 

ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่สอง 

ออกเดินทางสู่พุกามโดยรถโคช้ปรบัอากาศ – 

เจดียช์เวสิกอง – วดัอนันดา - เจดียต์ิโลมินโล 

– วิหารธรรมยนัจี – วดัมนูหะ - 

จุดชมทะเลเจดียเ์มืองพุกาม 

✓ ✓ ✓ 

ROYAL PALACE BAGAN 

ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่สาม 
ออกเดินทางสู่มณัฑะเลยโ์ดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

– ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน - เจดียช์เวพิวมิน –  
✓ ✓ ✓ 

APEX HOTEL 

MANDALAY 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการ

เดินทาง โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-มณัฑะเลย(์MDL) 12.40-14.00 8M338 1 ชัว่โมง 50 นาที 

มณัฑะเลย(์MDL)-สุวรรณภูมิ(BKK) 09.20-11.40 8M337 1 ชัว่โมง 50 นาที 
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ระฆงัมินกุน – เจดียม์ิงกุน (ไม่รวมค่า

รถสามลอ้) ชมพระอาทิตยต์กสะพานไมอู้เป็ง 

ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่สี ่ พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี-กรุงเทพฯ ✓ - -  

 

วันแรก 
กรุงเทพฯ - มณัฑะเลย ์– พระราชวังมัณฑะเลย ์– พระราชวังไมส้กัชเวนานจอง –  

    วัดกุโสดอว ์– มัณฑะเลยฮ์ิลล ์                                                      กลางวัน / เย็น                    

10.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  

เพื่อรบัเอกสารและเจา้หน้าที่บริษัทจะพาท่านไปออกบตัรโดยสารพรอ้มทั้งโหลดสมัภาระ  

ณ  เคานเ์ตอร ์N1-4 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M)  

12.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยเที่ยวบินที่ 8M338 สายการบิน เมียนมารแ์อรเ์วย ์(8M) 

(บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 

13.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มทั้งรบั 

สมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนมาร์ชา้กว่า ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย ์อดีตราชธานี

ของพม่า ซึ่งเป็นเพียงหน่ึงในไม่กี่เมืองที่ยงัคงใช ้ชื่อเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่

ราบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 

ลา้นคน อากาศรอ้น (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาว ธนัวา –กุมภา) ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืง

ที่มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า น าทุกท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวัง

หลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งขึ้ นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสั มีก าแพงลอ้มรอ้บทั้งสี่ทิศ แต่ละ

ทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งสิ้ น 12 ประตู ที่ประตู ท าสญัลกัษณ์จกัรราศีประดบัเอาไว ้ใจ

กลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลังก์) ปยตัตั้ด (ยอดปราสาท) หุม้

ดว้ยแผ่นทองซอ้นกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เช่ือกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอด
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ปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยใหก้ษัตริย์ตัดสินพระทัยในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง แต่ปัจจบุนัทางการพม่าไดจ้ าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก  

 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง (วิหารไมส้ักทอง) วงัที่สรา้งดว้ยไมส้ักทั้ง

หลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต ออ้นชอ้ย ทั้ง

หลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ

พระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมร

ปุระมาอยู่ที่ เมือง มัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจาก พระองค ์

สิ้ นพระชนม์ พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเป็นวดัถือไดว้่า เป็นงานฝีมือที่ประณีต

ของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง  
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จากน้ันน าชม วัดกุโสดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียม์หาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 

เมตร ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัที่พระเจา้มินดงสรา้ง

ขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลง

บนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ์ และ

ตอ้งใชพ้ระสงคถ์ึง 2,400 รูปในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน กว่าจะแลว้เสร็จ พระ

ไตยปิฏกที่ช าระขึ้ นในครั้งน้ี เรียกได้ว่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก” น าท่านชม

ทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่  ภูเขามัณฑะเลยฮ์ิลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่บน

ภูเขามัณฑะเลยร์อบวิหารมีระเบียงส าหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย ์และสามารถมองเห็น

แม่น ้าอิระวดี พระบรมมหาราชวงั วดักุโสดอว ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   เขา้สู่พกัท่ี VICTORIA PALACE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (มัณฑะเลย)์ 

วันท่ีสอง 

มัณฑะเลย ์– พุกาม (โดยรถ) – เจดียช์เวสิกอง – วัดอนันดา - เจดียต์ิโลมินโล –  

วิหารธรรมยนัจี - วัดมนูหะ – วัดมนูหะ – จุดชมทะเลเจดียเ์มืองพุกาม                                                                                

 เชา้ / กลางวัน / เย็น                    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะไดช้มสถูปเจดียแ์ละวิหาร ส่วนที่

รอดพน้จากภัย แผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่น ้ าอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง 

อาณาจกัรพุกามไดช้ื่อว่าเป็น ทุ่งทะเลเจดีย ์(เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย)์ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่

สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางดา้นประวตัิศาสตร์ที่

สวยงามมากแห่งหน่ึงของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดียจ์ านวนมากกว่า 5,000 

องค ์จนไดร้บัสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พนัองค์ ซึ่งเป็นลกัษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของ

พุทธศาสนาในประเทศพม่าไดเ้ป็นอย่างดีคนทัว่ไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีว่าเป็นอู่อาริยธรรม

ของประเทศ (เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ) ห่างจากมัณฑะเลย์ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านนมสัการ เจดียช์เวสิกอง (1ใน5 มหาสถานอันศกัดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า) เป็นตน้แบบทรง

เจดียด์ั้งเดิมของทางพม่าโดยแท ้ภายในเจดียป์ระดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของ

พระพุทธเจา้ สรา้งขึ้ นหลังพระเจา้อโนรธามังช่อ ขึ้ นครองราชย ์ใชเ้ป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และ

ศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม นอกจากน้ันบริเวณเจดียย์งัมีบ่อน ้าเล็กๆ 

ที่สามารถถ่ายภาพสะท้อนยอดขององค์เจดีย์ได ้ซึ่งในอดีตคนโบราณในอดีตสรา้งขึ้ นเพื่อดูว่า

ยอดฉัตรตรงหรือไม่  

 

น าชม วัดอานันดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน 

สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้ นชื่อไดร้ับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอก

ของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รูจ้ักเหนือวิหารทั้งหลาย มี รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี

มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น  ซึ่งต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้

ของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่อง

ลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ีแสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์ 
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ชม เจดีย ์ติโลมินโล สร้างขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็น

พระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหา้มผูห้น่ึงและไดเ้สี่ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท 

เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศทั้ง

สองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนป้ัน อันประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระ

ติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก  

ชม วิหารธรรมยันจี วิหารที่วดัน้ีไดช้ื่อว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสรา้ง

มากที่สุดในพม่าก็ว่าได ้สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

พุกาม สร้างขึ้ นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตาม

พระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกันมา 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดมนูหะ ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 

โดยพระเจา้กษัตริยม์อญที่ถูกจบัตวัมาเป็นเชลยศกัดิ์อยู่ที่พุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีก

ว่า 30,000 คน ที่ถูกกวาดตอ้น มาเมื่อครั้งที่พระเจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 

และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไวท้ี่พุกาม การที่พระเจา้มนูหะทรงสรา้งวิหารแห่งน้ีขึ้ นก็เพื่อเป็น

การถ่ายทอด และระบายใหไ้ดร้บัรูถ้ึงความอึดอดัใจ และความไม่สบายใจที่พระองคม์ีต่อการตอ้ง

ตกเป็นเชลยเช่นน้ี ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์ ซึ่งองค์ประธานน้ันมีขนาด

มโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูส้ึกไดถ้ึงความอึดอดัที่ทับถมในจิตใจ
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ของพระองค์ หากเดินเขา้ไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปาง

ไสยาสน์อีก 2 องค ์ซึ่งก็ขนาดใหญ่โตจนท าใหว้ิหารคบัแคบลงไปถนัดตาเช่นกนั  

จากน้ันน าท่านสู่ จุดชมวิวเมืองพุกาม ใหท้่านไดถ้่ายภาพทุ่งทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามที่กวา้ง

ใหญ่และสวยงามสวยงาม  

ค า่   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   เขา้สู่พกัท่ี ROYAL PALACE BAGAN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พกุาม) 

วันท่ีสาม 
มัณฑะเลย ์- มิงกุน – ล่องเรือมิงกุน – เจดียช์เวพิวมิน – ระฆงัมิงกุน – เจดยีม์ิงกุน – 

สะพานไมอู้เป็ง ชมพระอาทิตยต์กดินทะเลสาบตาวตะหมัน่          เชา้ / กลางวัน / เย็น                    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุง้เผาท่านละ 1 ตวั) 
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น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั 

เขตเมืองอมรปุระทวนน ้าไปหมู่บา้นมิงกุน ซึ้ งเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางล าน ้า

อิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่าน้ันทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง 

ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบา้นกึ่งแพ” เน่ืองจากร  ะดับน ้าอิรวดีใน
แต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน ้าหลาก ระดบัน ้าจะขึ้ นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 

10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ คือถา้น ้าขึ้ นสูงก็ร่วมแรงกันยกบา้นขึ้ นที่ดอน ครั้นน ้า

ลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้ า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น ้ าในชีวิตประจ าวัน น าชม 

เจดียช์ินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช้ื่อว่าเป็นเจดียท์ี่สวย

สง่ามากแห่งหน่ึง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอัน

ควร จึงไดร้บัสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ที่สรา้งขึ้ นดว้ยหลัก

ภูมิจกัรวาลคือมีองค์เจดียส์ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อนัเช่ือกันว่าเป็นศูนยก์ลางและ

โลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ  

จากน้ันน าท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียม์ิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจา้ปดุงโปรดฯ

ใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ิงกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆัง

ยกัษ์ที่มีเสน้รอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้าหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรง

ไม่ต้องการใหม้ีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสัง่ให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ 

ปัจจุบันถือเป็นระฆังยกัษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหน่ึงแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก
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เพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆังยกัษ์

ที่ยังคงส่งเสียงกอ้งกังวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยใหเ้ด็กตัว

เล็กๆ ไปยืนรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้ึง 100 คน  

น าท่านชม เจดียม์ิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื่อนทพัไป

ตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย ์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะ

กระท าการใหญ่ขึ้ นและยากขึ้ น ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑ์แรงงานขา้ทาส

จ านวนมากก่อสรา้งเจดียม์ิงกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีน

โดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ใน

สยาม ซึ่งในเวลาน้ันถือเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน 

50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แลว้ท าการ

ซ่องสุมก าลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลัง

กลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าใหพ้ม่าเสียเมืองในที่สุด อย่างไรก็

ตามงานก่อสรา้งเจดียม์ิงกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทย

ในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์ึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โต

มหึมาดัง่ภูเขาอิฐที่มีความมัน่คงถึง 50เมตร ซึ่งหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดและสูง

ที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังเมือง  

น าท่านสู่ ทะเลสาบตาวตะหมัน่ ทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งของสะพานไมส้กัที่ยาวที่สุดในโลก และยงัคงมีการ

ใชง้านจนถึงปัจจุบนั ระดับน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น ้าจะ

แหง้กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการเพาะปลูก เหนือทอ้งน ้ามีสะพานไม ้ทอด

ขา้มทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้ักที่ยาวที่สุดในโลก สรา้งขึ้ นหลงัจาก

ที่ยา้ยราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไมส้ักที่น ามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อ

พญา ชื่อว่า เสาอู  จึงเรียกชื่อสะพานไมน้ี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง 1,208 ตน้ ซึ่งมี

อายุกว่า 200 ปี อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามของพระอาทิตยต์กดิน ณ ทะเลสาบตาวตะหมัน่ 
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ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ!! HOTPOT BUFFET) 

   เขา้สู่พกัท่ี VICTORIA PALACE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (มัณฑะเลย)์ 
วันท่ีสี่ มัณฑะเลย ์- พิธลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ                 เชา้ (SET BOX) 

03.30 น. พรอ้มกนั ณ ชั้นล่างของโรงแรมที่พกั เพื่อเดินทางสู่วัดพระมหามุนี 

04.00 น. น าท่านนมัสการ และร่วมพิธีอนัศกัดิ์สิทธิ์ในพิธีลา้งหน้าพระพกัตร์ พระมหามัยมุนี เป็น1ใน 5 

มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง

กษัตริย ์พระมหามัยมุนี หรือ มะฮาเมียะมุนิ เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของประเทศพม่า ค า

ว่า มหามยัมุนี แปลว่า "ผูรู้อ้นัประเสริฐ" ดว้ยความเช่ือว่าพระพุทธมหามยัมุนีเป็นพระพุทธรูปที่

มีชีวิต ด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร หรือบางต านานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจาก

พระพุทธเจา้ จึงมีประเพณีลา้งพระพักตรถ์วายโดยทุกเชา้ในเวลาประมาณ 04.00 น. พระมหา

เถระและสาธุชนทัว่ไปที่ศรทัธาจะมาท าพิธีลา้งพระพกัตรด์ว้ยน ้าอบน ้าหอมผสมทานาคาอย่างดี 

พรอ้มกับใชแ้ปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหน่ึงแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจา้ ก่อนใชผ้า้

จากศรทัธาสาธุชนที่ถวายมาเช็ดจนแหง้สนิท แลว้น ากลบัคืนแก่สาธุชนผูน้ั้นไปบูชาต่อ พรอ้มใช้

พดัทองโบกถวายเป็นอนัดี เสมือนหน่ึงไดอุ้ปัฏฐากองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ที่ยงัทรงพระ

ชนมชีพอยู่ พระมหามยัมุนีมีอีกพระนามหน่ึงว่า "พระเน้ือน่ิม" ซึ่งเกิดจากการปิดทองซ ้าแลว้ซ ้า

อีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะป ่ าไปทวัทั้งองค์ ซึ่งหากเอาน้ิวกดลงไปจะรูส้ึกไดถ้ึงความอ่อนน่ิมของ

ทองค าเปลวที่ปิดทับซอ้นกันนับเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ชั้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่

ที่พกั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ (BOX SET) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์ 

เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

09.20 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนมารแ์อรเ์วย ์(8M) เที่ยวบินที่ 8M337 

11.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  

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

 
 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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ก าหนดการเดินทางและราคา  

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

 พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

พกัเดี่ยวเพิ่ม  

ท่านละ 

20-23 พ.ค. 66 

27-30 พ.ค. 66 
14,900 บาท 14,500 บาท 2,900 บาท 

03-06 มิ.ย. 66 15,900 บาท 15,500 บาท 2,900 บาท 

10-13 มิ.ย. 66 

17-20 มิ.ย. 66 

24-27 มิ.ย. 66 

14,900 บาท 14,500 บาท 2,900 บาท 

01-04 ก.ค. 66 

8-11 ก.ค. 66 

15-18 ก.ค. 66 

22-25 ก.ค. 66 

14,900 บาท 14,500 บาท 2,900 บาท 

29 ก.ค. - 01 ส.ค. 66 15,900 บาท 15,500 บาท 2,900 บาท 

05-08 ส.ค. 66 14,900 บาท 14,500 บาท 2,900 บาท 

12-15 ส.ค. 66 15,900 บาท 15,500 บาท 2,900 บาท 

19-22 ส.ค. 66 

26-29 ส.ค. 66 
14,900 บาท 14,500 บาท 2,900 บาท 

2-5 ก.ย. 66 

9-12 ก.ย. 66 

16-19 ก.ย. 66 

23-26 ก.ย. 66 

14,900 บาท 14,500 บาท 2,900 บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ โปรดสอบถาม ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท/ท่าน *** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับวันเดินทางที่ท่านไดท้ าการจองไวก้ับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราน้ีรวม 

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

✓ ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋  
      (ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนการเดินทาง) 

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

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกันภยัในการเดินทาง ASIA PLUS BASIC 

- คุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขของ

กรมธรรม ์ 

- ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุและสุขภาพ 2,000,000  บาท ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

- คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั ตั้งแต่แรกเกิด - 75 ปี  

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุ 76 ปีขึ้ นไป จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างช่วงอายุการท าประกนัเพิ่มท่านละ 200 บาท  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ่้ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 ในกรณีท่ีรัฐบาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด และหรือ เงื่อนไขในการกักตัวเพิ่มเติม 

การขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเต่ิม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกินขา้งตน้. 
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  หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการท าวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศพม่าในภายหลัง ผู้เดินทางจะต้องเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่า 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

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

แลว้เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

▪ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆท่ีใชใ้นการย่ืนของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลังจากท าการ

จองและช าระเงินเรียบรอ้ยภายใน 7 วัน ยกเวน้กรณีท่ีท าการจองนอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางลูกคา้

จะตอ้งช าระเงินพรอ้มทั้งส่งเอกสารทนัที 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และท่ีนัง่จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่

สามารถลอ๊คท่ีนัง่ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท่ี้นัง่ติดกัน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขของทางสายการบิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 บริษัทฯจะคืนเงินมัดจ าใหท้ั้งหมดโดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริงท่ีไม่สามารถ คืน

เงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน, ค่าตัว๋เครื่องบินท่ีช าระเต็มจ านวน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพกั เป็น

ตน้)  

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทั้งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย 

เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า

ทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

▪ ส าหรับ ผู้โดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบิน

ใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผู ้

เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี 

ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ

เดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊

นั้น 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฎิเสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากท่ีท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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