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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  
 

 

 

 



 
JMM21-มณัฑะเลย-์สะพานไมอู้เบ็ง-รว่มพธีิศกัดิส์ทิธิล์า้งพระพกัตร์พระมหามยัมนี 3วนั2คืน 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์วดัตอจ-ีวดักโุสดอ-วดักสุนิารา- Mandalay Hill  
08.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทย

แอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
11.10 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ FD 244  
12.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านชม วดัพระ

หนิอ่อน หรอื วดัตอจ ีแกะสลักดว้ยหยกขาวแทส้วยงามมากซึง่เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยก
ขาวใหญ่ทีส่ดุในโลก  สมควรแกเ่วลาน าท่านชมทัศนียภาพของเมอืงหลวงเก่า น าท่านชม วดักุ
โสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 
มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้า่ 
“หนังสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” น าท่านชม วดักุสนิารา เป็นวัดทีม่อีายหุลายรอ้ยปีประดษิฐานพระ
พทุธไสยาสน ์ปางปรนิพิพาน มคีวามสวยงามมาก จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขามณัฑะเลย ์ตัง้อยู่
ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของ
เมอืงมัณฑะเลย ์อยูบ่นยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับขอบ
ฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ  กุง้เผา 
เขา้สูพ่กัที ่SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่อง มณัฑะเลย-์สะพานไมอ้เูบ็ง-วดัมหากนัดายงค-์พระราชวงัมณัฑะเลย ์
  พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-โรงงานทองค าเปลว  
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการ
ชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มีอายุ
กวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั จากนั้นน าท่านร่วมท าบุญ
ถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery) 
ซึง่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สดุของพม่าที่เมอืงอมรปุระซึง่ในช่วงเพลจะมภีกิษุ
สงฆนั์บรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพือ่รับถวายภัตตาหารเพล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไม ้
สักทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 
วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมาย
ถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่ พระราชวังนี้เป็นแหลง่ซอ่งสมุก าลังของกองทัพ
ญีปุ่่ นพระราชวงัมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นระราชวังไมส้ักก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่
ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระราชวังที่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา  จากนั้นน าท่านไป 
พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่
สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการ
ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลังคา บานประตูและ
หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองค์
ยา้ยราชธานจีากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้
ถวายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ น าท่านชม 
โรงงานท าทองค าเปลว เป็นกรรมวธิโีบราณ ทีใ่ชว้ธิตีทีองค ากอ้นเล็กๆ ใหก้ลายเป็ฯแผ่นบางๆ 
คนไทยนอ้ยคนนักทีจ่ะเคยเห็นวธิกีารท าแบบดั่งเดมิแมแ้ตใ่นบา้นเราเอง ซึง่ปัจจุบันทองค าเปลว
ลว้นแตผ่ลติจากโรงงานสว่นใหญซ่ึง่ไมใ่ชท่ ามาจากทองค าแท ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูพ่กัที ่SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-เจดยีห์ยก-สนามบนิมณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ  
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04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น
ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนาน
นามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเนือ้น ิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึน้ที่
เมอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 
2 นิ้ว ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.
2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพ
ยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่น     จะเสยีเมอืง
พมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้า
หนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่
กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ทีส่ดุในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรุงศรี
อยธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านรว่มท าบญุบรูณวัดกสุนิารา ซึง่มอีายหุลาย
รอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลับโรงแรม  

07.00 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ท่านเดนิทางสู่ สนามบนิมณัฑะเลย  ์แวะชม เจดยีห์ยกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นเจดยีป์ระดับ
ประดาดว้ยหยกทัง้ภายใน และภายนอก  

12.55 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 245  
15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

 
 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดย
อยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชน์

ของทา่นเป็นส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

27 –29 ม.ค. 61 7,979 7,979 2,500 

10 –12 ก.พ. 61 8,989 8,989 2,500 

24 –26 ก.พ. 61 8,989 8,989 2,500 

10 –12 ม.ีค. 61 7,979 7,979 2,500 

31ม.ีค.–02 เม.ย. 61 7,979 7,979 2,500 

19 –21 พ.ค. 61 7,979 7,979 2,500 

02 –04 ม.ิย. 61 7,979 7,979 2,500 

16-18 ม.ิย. 61 7,979 7,979 2,500 

30ม.ิ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 

อตัรานีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ–มัณฑะเลย–์กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Air Asia (FD) 

✓ คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ทีพั่กระดับ 3 ดาว 3 คนื (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

✓ คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย

อายุต ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไข

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเทา่นัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

1,500 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วันก่อนการเดนิทาง และเนือ่งจากเป็นทวัรโ์ปรโมช ัน่ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บยอดช าระเต็มจ านวน พรอ้มเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง

แลว้ 



 
JMM21-มณัฑะเลย-์สะพานไมอู้เบ็ง-รว่มพธีิศกัดิส์ทิธิล์า้งพระพกัตร์พระมหามยัมนี 3วนั2คืน 

▪ การช าระค่าทัวร ์ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารอง

คา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

▪ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

▪ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

▪ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

▪ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 

ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แต่จะไม่มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะม ีไกด์

ทอ้งถ ิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการ

เดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางใน

กรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหา

คณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ส าคญัทีส่ดุ!! หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


