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รหสัโปรแกรม : 12913 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

มณัฑะเลย-์พุกาม 3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

เขา้รว่มพิธีลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แหง่เมืองมณัฑะเลย ์

สกัการะ เจดียช์เวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แหง่เมืองพุกาม 

ชม ทุ่งทะเลเจดีย ์พรอ้มทั้งเก็บภาพพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงาม ณ จุดชมววิเมืองพุกาม 

ชมโชว ์หุน่กระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พรอ้มทั้งล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง+กุง้เผา 
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ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดียช์เวสิกอง -/-/D 

วนัท่ี 2 
พุกาม – วดัมนูหา – วดักุบยางกี – วิหารสพัพญัญู – วดัอนันดา – เคร่ืองเขิน –  

วิหารธรรมยนัจี – เจดียติ์โลมินโล - มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เ่ป็ง 
B/L/D 

วนัท่ี 3 
มณัฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – วดักุโสดอว ์- มณัฑะเลยฮิ์ลล ์-

พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ   
B/L/- 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พุกาม – จดุชมวิวเมืองพุกาม – เจดียช์เวสิกอง 

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 4 สายการ

บินบางกอกแอรเ์วย ์เคาทเ์ตอร ์F ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร 

12.15 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์โดยเที่ยวบินท่ี PG 709 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.40  น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้กวา่

ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย ์อดีตราชธานีของพม่า ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช ้ชื่อ

เดิมเร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดี

ตอนบน มีประชากรมากกวา่ 1 ลา้นคน ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช้ื่อวา่เป็นเมืองท่ีมีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุด

ในพม่า จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เมืองพุกาม เมืองแหง่โบราณสถาน ท่านจะไดช้มสถูปเจดียแ์ละวิหาร ส่วน

ท่ีรอดพน้จากภยั แผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่น ้าอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ,000 แห่ง อาณาจักร

พุกามไดช้ื่อวา่เป็น ทุ่งทะเลเจดีย ์(เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย)์ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษท่ี 

16 เป็นเมืองท่ีติดอนัดบัเมืองท่ีมีแหลง่ท่องเท่ียวทางดา้นประวติัศาสตรท่ี์สวยงามมากแห่งหน่ึงของประเทศ

พม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดียจ์ านวนมากกว่า 5,000 องค์ จนไดร้บัสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์ส่ี

พนัองค ์ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าไดเ้ป็นอย่างดีคนทัว่ไปจึง

ขนานนามเมืองพุกามน้ีว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ)  ห่าง

จากมณัฑะเลย ์180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง จากน้ันน าท่านสู ่จุดชมวิวเมืองพุกาม 

ใหท่้านไดถ่้ายภาพทุ่งทะเลเจดียแ์หง่เมืองพุกามท่ีกวา้งใหญ่และสวยงามสวยงาม น าท่านชม เจดียช์เวสิกอง 

(1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) สรา้งเป็นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณเ์ป็นสีทองขนาดใหญ่ 
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สรา้งขึ้ นหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระหลายสว่น ใชเ้ป็นทั้ง

ท่ีประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอกที่หาชมไดย้าก อนัเป็นศิลปะท่ีงดงามอ่อนชอ้ยประดุจมีชีวิตจริง พรอ้มให้

ท่านไดล้องลิ้ มรสอาหารพ้ืนเมืองของคนพม่า 

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั โรงแรม BAGAN LANDMARK HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 

วนัที่สอง พุกาม – วดัมนูหา – วดักุบยางกี – วิหารสพัพญัญู – วดัอนนัดา – เครื่องเขิน –  

                  วิหารธรรมยนัจ ี– เจดียติ์โลมินโล - มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้่เป็ง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่วดัมนูหา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้

กษัตริยม์อญท่ีถูกจบัตวัมาเป็นเชลยศักด์ิอยู่ท่ีพุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกว่า 30,000 คน ท่ีถูก

กวาดตอ้น มาเม่ือครั้งท่ีพระเจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไวท่ี้

พุกาม การท่ีพระเจา้มนูหะทรงสรา้งวิหารแหง่น้ีข้ึนก็เพ่ือเป็นการถ่ายทอด และระบายใหไ้ดร้บัรูถึ้งความอึดอัด

ใจ และความไม่สบายใจท่ีพระองคมี์ต่อการตอ้งตกเป็นเชลยเชน่น้ี ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 

องค ์ซ่ึงองคป์ระธานน้ันมีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูสึ้กไดถึ้งความอึด
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อัดท่ีทับถมในจิตใจของพระองค์ หากเดินเขา้ไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับ

พระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก 2 องค ์ซ่ึงก็ขนาดใหญ่โตจนท าใหว้ิหารคับแคบลงไปถนัดตาเช่นกัน น าท่านชม 

วดักุบยางกี สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดใน

พุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่น าท่านนมสัการ วิหารสพัพญัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชม วดัอานันดา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเม่ือปี 

1091 เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีข้ึนชื่อไดร้บัการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” 

เป็นท่ีรูจ้กัเหนือวิหารทั้งหลาย มีรูปรา่งเป็นสี่เหล่ียมจตุัรสั มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น  ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ี

เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะ

เป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ น าท่านแวะชมและชอ้ปป้ิง 

ส่ิงของขึ้ นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรบักนัวา่มีชื่อเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้า 

จานรอง โถใสข่องตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใสข่องต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใสข่องท าจากขนหางมา้

สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันชม วิหารธรรมยนัจี วิหารท่ีวดัน้ีไดช้ื่อว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสรา้งมาก

ท่ีสุดในพม่าก็วา่ได ้สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรา้งข้ึน

เพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดด

เด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากน้ันชม เจดียต์ิโลมินโล สรา้งข้ึนเม่ือปี 1211 

โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกับนางหา้มผูห้น่ึงและได้

เส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์

ฐานอยูท่ั้ง 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนป้ัน อันประณีตสวยงาม สรา้ง
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โดยพระติโลมินโลเม่ือปี พ.ศ.1761ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากน้ัน

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศ จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมัน่ 

ระดบัน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าข้ึนเยอะหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ชว่งฤดูหนาว น ้าจะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอัน

อุดมสมบูรณ ์เหมาะส าหรบัท าการเพาะปลกู ในชว่งน้ัน ชาวบา้นจึง มีการท าการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น 

ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดหูนาว เหนือทอ้ง  น ้ามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 1.2 

กิโลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลก สรา้งข้ึนหลงัจากท่ียา้ยราชธานีมาอยู่ท่ี

อมรปุระ เป็นสะพานไมส้กัท่ีน ามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ชื่อวา่ เสาอู  จึงเรียกชื่อ

สะพานไมน้ี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซ่ึงมีอายุกวา่ 200 ปี  

 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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วนัที่สาม มัณฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลยฮิ์ลล ์-

พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ   

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ลอ้บบ้ีของโรงแรม เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู ่วดัมหามยัมุนี 

04.00 น. น าท่านนมสัการและรว่มพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหนา้พระพกัตร ์ 

                    พระมหามัยมุนี และรว่มกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) ถือเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” 

ถือเป็นสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า  
 

 

น าท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าท่ี ภูเขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขา

มัณฑะเลย์รอบวิหารมีระเบียงส าหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแม่น ้ าอิระวดี 

พระบรมมหาราชวงั วดักุโสดอว์ จากน้ันน า

ชม วดักุโสดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อ

กะมาระเสง่(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร 

ซ่ึงจ าลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกอง

แหง่เมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสรา้ง

ข้ึนเ พ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา

พระไตรปิฎกครั้งท่ี5 และ ถือเป็นครั้งแรกท่ี

มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็น

ภาษาบาลี ทั้ งหมด จารึกพระไตรปิฎก 

84,000 พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง 2,400 รูปในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน กว่า
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จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกท่ีช าระข้ึนในครั้งน้ี เรียกไดว้า่เป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก” สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สูท่ี่พกั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวังหลวงของพระเจา้มิงดง สรา้งข้ึนตามผังภูมิ

จกัรวาลแบบพราหมณป์นพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียม

จัตุรัส มีก าแพงลอ้มรอ้บทั้งส่ีทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ท่ีประตู ท า

สญัลกัษณ์จักรราศีประดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบัลลงัก์) เป็น 

ปยตัตั้ด (ยอดปราสาท)หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะ

ลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสูพ่ระแท่นราชบัลลงัก์ ช่วยใหก้ษัตริยต์ัดสินพระทัยในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง แต่ปัจจุบนัทางการพม่าไดจ้ าลองข้ึนใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง วงัท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลงั งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ  

วิจิตรตระการตา ด้วยลวดลายแกะสลักประณีต อ้อนชอ้ย ทั้ง

หลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับ

พุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดง

ในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมา

อยู่ท่ีเมือง มัณฑะเลย์เพ่ือเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่

หลงัจาก พระองค ์ส้ินพระชนม ์พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงั

น้ีถวายเป็นวัดถือได้ว่า เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวง
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ชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์เพ่ือเดินทาง

กลบั กรุงเทพฯ  

19.10 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินท่ี PG 714 (บริการอาหารบน

เครื่อง) 

21.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ 

อตัราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

03-05 พ.ค. 62 

10-12 พ.ค. 62 

17-19 พ.ค. 62 

18-20 พ.ค. 62 

24-26 พ.ค. 62 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 

07-09 มิ.ย. 62 

14-16 มิ.ย. 62 

21-23 มิ.ย. 62 

28-30 มิ.ย. 62 

05-07 ก.ค. 62 

12-14 ก.ค. 62 

13-15 ก.ค. 62 

19-21 ก.ค. 62 

26-28 ก.ค. 62 

27-29 ก.ค. 62 

02-04 ส.ค. 62 

09-11 ส.ค. 62 

10-12 ส.ค. 62 

16-18 ส.ค. 62 

23-25 ส.ค. 62 

30 ส.ค.-01 ก.ย. 62 

06-08 ก.ย. 62 

13-15 ก.ย. 62 

20-22 ก.ย. 62 

27-29 ก.ย. 62 

       13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 



MDL-RM01-PG                                                                                                       UPDATE 10 APR 19 

****ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้**** 

 

04-06 ต.ค 62 

11-13 ต.ค. 62 

12-14 ต.ค. 62 

18-20 ต.ค 62 

23-25 ต.ค. 62 

25-27 ต.ค. 62 

01-03 พ.ย. 62 

08-10 พ.ย. 62 

15-17 พ.ย. 62 

22-24 พ.ย. 62 

29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

06-08 ธ.ค. 62 

07-09 ธ.ค. 62 

13-15 ธ.ค. 62 

20-22 ธ.ค. 62 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,999 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

13,499 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

1,900 บาท 

27-29 ธ.ค. 62 

28-30 ธ.ค. 62 

30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63 

16,999 บาท 

16,999 บาท 

16,999 บาท 

16,999 บาท 

16,999 บาท 

16,999 บาท 

16,499 บาท 

16,499 บาท 

16,499 บาท 

2,900 บาท 

2,900 บาท 

2,900 บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 800 บาท/ท่าน ช าระ ณ วนัเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ  
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อตัราน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอรเ์วยส ์

 ค่าภาษีสนามบิน 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว รวมทั้งสิ้ น 2 คืน 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภัยอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-

85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูง

กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว่์า 

**อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 
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อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 800 บาท/ท่าน  

ช าระ ณ วนัเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ  า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากที่ไดท้  าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเม่ือไดร้บัค่ามัดจ าแลว้

เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 กรณีท าการยกเลิกหลงัจากท าการมดัจ าทวัรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทได้

ด าเนินการช าระเงินคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย พรอ้มทั้งไดม้ดัจ าคา่หอ้งพกัเป็นจ านวนเงิน 

50 % ของราคาหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว่้าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
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****ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้**** 

 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ท่ี

พูดภาษาไทยได ้คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี 

แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊น้ัน 
 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


