วันแรก
08.30 น.

11.10 น.
12.25 น.

คํ่า

วันที่สอง
เช้ า

กรุ งเทพฯ-มัณฑะเลย์ -วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสนิ ารา- Mandalay Hill
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์
เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่
อํานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูเ่ มืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมือง นําท่านชม วัดพระหินอ่ อน หรื อ วัดตอจี แกะสลักด้ วยหยกขาวแท้
สวยงามมากซึง่ เป็ นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สดุ ในโลก สมควรแก่
เวลานําท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่า นําท่านชม วัดกุโสดอ
(Kuthodaw Pagoda)ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานที่ทําการสังคายนา
พระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทังหมด
้
84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้ บนั ทึกไว้ วา่ “หนังสือที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก”
นําท่านชม วัดกุสนิ ารา เป็ นวัดที่มีอายุหลายร้ อยปี ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ ปางปริ นิพพาน มีความสวยงามมาก
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ ขามัณฑะเลย์ ตังอยู
้ ท่ าง ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพระราชวัง มีความสูง 240 เมตร เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สดุ ของเมือง
มัณฑะเลย์ อยูบ่ นยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทังเมื
้ อง ชมพระ
อาทิตย์ลบั ขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งเผา
เข้ าสู่พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ระดับ 3 ดาว
มัณฑะเลย์ -สะพานไม้ อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์ -พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง-โรงงานทองคําเปลว
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมสะพานไม้ อูเบ็ง สะพานไม้ ที่ยาวที่สดุ ในโลกโดยข้ าราชการชัน้
ผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ ไม้ สกั ถึง 1,208 ต้ นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
ทอดข้ าม ทะเลสาบตองตามัน จากนันนํ
้ าท่านร่ วมทําบุญถวายปั จจัย ณ
วัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery) ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่ ที่สุด

เที่ยง

คํ่า

วันที่สาม
04.00 น.

ของพม่าที่เมืองอมรปุระซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั ร้ อยรูปเดินเรี ยงแถว
ด้ วยอาการสํารวมเพื่อรับถวายภัตตาหารเพล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่สว่ น
ใหญ่ก่อสร้ างด้ วยไม้ สกั ที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของเอเชีย ในสมัยสงคราม
มหาเอเชียบูรพาหรื อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบิน
ฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ ทิ ้งระเบิดจํานวนมากมายถล่ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้ วยเหตุผลว่า พระราชวังนี ้เป็ นแหล่งซ่องสุม
กําลังของกองทัพญี่ปนุ่ พระราชวังมัณฑะเลย์ซงึ่ เป็ นระราชวังไม้ สกั ก็ถกู ไฟ
ไหม้ เผาราบเป็ นหน้ ากลองหลงเหลือก็แต่ปอ้ มปราการและคูนํ ้ารอบ
พระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยูป่ ั จจุปัน พระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวัง
ที่รัฐบาลพม่าได้ จําลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ ้นมา
จากนันนํ
้ าท่านไป พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง (Golden Palace
Monastry) วังที่สร้ างด้ วยไม้ สกั ทังหลั
้ ง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ
วิจิตรตระการด้ วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้ อย ทังหลั
้ งคา บานประตู
และหน้ าต่าง โดยเน้ นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพุทธเจ้ า สร้ างโดยพระเจ้ ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่ เป็ นปี ที่พระองค์
ย้ ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตําหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ ้นพระชนม์ พระเจ้ าธีบอ หรื อ สีป่อ
พระโอรสก็ทรงยกวังนี ้ถวายเป็ นวัด ถือได้ วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณีตของช่าง
หลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้ จริ ง นําท่านชม โรงงานทําทองคําเปลว เป็ น
กรรมวิธีโบราณ ที่ใช้ วิธีตีทองคําก้ อนเล็กๆ ให้ กลายเป็ ฯแผ่นบางๆ คนไทย
น้ อยคนนักที่จะเคยเห็นวิธีการทําแบบดัง่ เดิมแม้ แต่ในบ้ านเราเอง ซึง่ ปั จจุบนั
ทองคําเปลวล้ วนแต่ผลิตจากโรงงานส่วนใหญ่ซงึ่ ไม่ใช่ทํามาจากทองคําแท้
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าสู่พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ระดับ 3 ดาว
ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์ -กรุ งเทพฯ
นําท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด 1 ใน 5
แห่ งของพม่ า ถือเป็ นต้ นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่ อง

07.00 น.

12.55 น.
15.10 น.

กษัตริย์ที่ได้ รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคําเนือ้ นิ่ม” ที่พระเจ้ า
กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ ้ว หุ้ม
ด้ วยทองคําเปลวหนา 2 นิ ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้ าตัก
กว้ าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้ าปดุงได้ สร้ างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่
(วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.
2422 สมัยพระเจ้ า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้ องั กฤษได้ เกิดไฟไหม้
วัดทองคํา จึงทําให้ ทองคําเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื ้อทองได้ นํ ้าหนักถึง
700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้ เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ ้นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจงึ นับได้ วา่ เป็ น
วัดที่สร้ างใหม่ที่สดุ แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองพม่า
โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยงั มีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรี อยุธยาเมื่อครัง้
กรุงแตกครัง้ ที่ 1 พร้ อมทัง้ เชิญทุกท่านร่วมทําบุญบูรณวัดกุสนิ ารา ซึง่ มีอายุ
หลายร้ อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนันกลั
้ บโรงแรม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ แวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ ท่ สี ุดใน
้
และภายนอก
โลก เป็ นเจดีย์ประดับประดาด้ วยหยกทังภายใน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่
FD 245
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

รายการท่ องเที่ยวนีอ้ าจเปลี่ยนแปลง หรื อสลับสับเปลี่ยนกันได้ ตามความเหมาะสม โดยอยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้ าทัวร์ และผู้ประสานงานท้ องถิ่นในครั ง้ นัน้ ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ ของท่ านเป็ น
สําคัญ และขึน้ อยู่กับสภาพการณ์ ปัจจุบัน

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
27 –29 ม.ค. 61
10 –12 ก.พ. 61
24 –26 ก.พ. 61
10 –12 มี.ค. 61
31มี.ค.–02 เม.ย. 61
19 –21 พ.ค. 61
02 –04 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
30มิ.ย.-02ก.ค. 61
21 –23 ก.ค. 61
04 –06 ส.ค. 61
25 –27 ส.ค. 61

ผู้ใหญ่
7,979
8,989
8,989
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979

เด็ก
7,979
8,989
8,989
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979

พักเดี่ยวเพิ่ม
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันประหยั
้
ด กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia (FD)
 ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว 3 คืน (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ)
 ค่าระวางนํ ้าหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
 อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ประกัน ภัย ในการเดิ นทาง ในกรณี ที่ เสีย ชี วิต เนื่ อ งจากอุบัติเ หตุ จะคุ้มครองเป็ นจํ า นวนเงิ น 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 6
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนใน
ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
กรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดย
แพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านัน**)
้

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร,หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 1,500 บาท /
ลูกค้ า 1 ท่ าน (ชําระที่สนามบินก่ อนเดินทาง)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม
 ค่าทําวีซา่ ในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ สี ายการบินมีการปรั บขึน้ ราคา
เงื่อนไขการสํารองที่น่ ัง
 กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และเนื่องจากเป็ นทัวร์ โปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บยอดชําระเต็มจํานวน พร้ อมเอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ ว
 การชําระค่าทัวร์ ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทาง
• ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์
และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้ าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สําหรั บ ผู้โ ดยสาร ที่ไ ม่ไ ด้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ อ งรั บผิดชอบเรื่ องเอกสาร
(VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ จํานวนผู้เดินทาง 10 ท่ านขึน้ ไป ออกเดินทางได้ แน่ นอน ถ้ าจํานวนผู้เดินทางตํ่ากว่ า 8 ท่ าน
ทางบริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้องถิ่น ที่พูด
ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี คอยรั บที่สนามบินพม่ า และ จะคอยบริ การทุกท่ าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศ
พม่ าเป็ นอย่ างดี แต่ ถ้าตํ่ากว่ า 8 ท่ าน ทางบริ ษัท ของสงวนสิทธิไม่ ออกเดินทางในกรุ๊ ปนั น้ แต่ จะแจ้ งให้
ทราบก่ อนล่ วงหน้ า 5 วัน ในกรณีนีบ้ ริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงั ้ หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์ อ่ ืนให้ ถ้าต้ องการ
สําคัญที่สุด!! หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **ใน
กรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาํ การ
จองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชําระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรั บผิดชอบทุกกรณี

