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** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ** 

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**  
รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-์วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill  
08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย

แอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
11.10 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบนิ FD 244  



 
 

12.25 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชม วัดพระ
หินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมากซ่ึงเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยก

ขาวใหญ่ที่สุดในโลก  สมควรแก่เวลาน าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่า น าท่านชม วัดกุ
โสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 
มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า 

“หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” น าท่านชม วัดกุสินารา เป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระ
พุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน มีความสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่

ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความสูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของ
เมืองมัณฑะเลย์ อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับขอบ

ฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุ้งเผา 
เข้าสู่พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สอง มัณฑะเลย-์สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย ์
  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองค่าเปลว  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซ่ึงมีอายุ
กว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน จากนั้นน าท่านร่วมท าบุญ
ถ ว า ย ปั จ จั ย  ณ  วั ด ม ห า กั น ด า ย ง ค์  ( MahaGandayon 

Monastery) ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระซ่ึงในช่วง
เพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพ่ือรับถวาย

ภัตตาหารเพล 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้
สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 
วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมาย

ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่า พระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพ
ญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่

ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา 

จากนั้นน าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace 
Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่า
แท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา 

บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศ
ชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปี

ที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน 
แต่หลังจากที่พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือ

ได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง น าท่านชม โรงงานท่า
ทองค่าเปลว เป็นกรรมวิธีโบราณ ที่ใช้วิธีตีทองค าก้อนเล็กๆ ให้กลายเป็ฯแผ่นบางๆ คนไทยน้อย
คนนักที่จะเคยเห็นวิธีการท าแบบดั่งเดิมแม้แต่ในบ้านเราเอง ซ่ึงปัจจุบันทองค าเปลวล้วนแต่ผลิต

จากโรงงานส่วนใหญ่ซ่ึงไม่ใช่ท ามาจากทองค าแท้ 
ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

เข้าสู่พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย-์กรุงเทพฯ  
04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนาน
นามว่า “พระพุทธรูปทองค่าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่

เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 
2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.

2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพ
ยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมือง
พม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้า

หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่



 
 

กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรี

อยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลาย
ร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม  

07.00 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ แวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับ
ประดาด้วยหยกทั้งภายใน และภายนอก  

12.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245  
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดย
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในคร้ังนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์

ของท่านเป็นสา่คัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 

 
อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก  พักเด่ียวเพิ่ม 

19 –21 พ.ค. 61 7,979 7,979 2,500 

02 –04 มิ.ย. 61 7,979 7,979 2,500 

16-18 มิ.ย. 61 7,979 7,979 2,500 

30มิ.ย.-02ก.ค. 61 7,979 7,979 2,500 

21 –23 ก.ค. 61 7,979 7,979 2,500 

04 –06 ส.ค. 61 7,979 7,979 2,500 

25 –27 ส.ค. 61 7,979 7,979 2,500 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย

อายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) 

วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร,หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (ช่าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   



 
 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน้่ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และเนื่องจากเป็นทัวร์โปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บยอดช่าระเต็มจ่านวน พร้อมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการ

จองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารอง

ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

และพม่า 

 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ จ่านวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ่านวนผู้เดินทางต่่ากว่า 8 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์

ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ

เดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่่ากว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางใน

กรุ๊ปนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ  

 

ส่าคัญที่สุด!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า  ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรด

สอบถาม **ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัน

เดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งใหก้ับทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 


