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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 

กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย์ - พระราชวงัมณัฑะเลย ์-วิหารชเวนนัดอร์ – ชมวิว
ยอดเขามณัฑะเลย์ 
Bangkok – Mandalay – Mandalay Palace - Shwenandaw Monastery - 
Mandalay Hill  

 ✓ ✓ SHWEPHYR HOTEL 

2 

ร่วมพิธีลา้งหน้าพระมหามยัมุนี - วดักุโสดอร์ – สนามบินมณัฑะเลย ์– 
กรุงเทพฯ 
Mahamuni Buddha Image - Kuthodaw Pagoda – Mandalay Airport – 
Bangkok 

✓ ✓  - 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  :  เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563 
ออกเดินทางต้ังแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถ่ินให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

GROUP&GO MYANMAR 

มัณฑะเลย์ 2 วนั 1 คืน 

 

 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,990.- 
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วันแรก  กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ -วัดชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ 

…… น.  คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
…… น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก 
…… น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เวลา

ท้องถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์
ทอ้งถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การตอ้นรับท่าน น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสร้าง
ดว้ยไมสั้กที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมยัสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้ งที่ 2 วนัที่ 
20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงั-
มณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลย์
ซ่ึงเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบ
พระราชวงั ที่ยงัเป็นของดั้งเดิมอยู่ปัจจุบนัพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบ
ของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา น าท่านน าท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลกัเสลาด้วยลวดลายที่
งามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระต าหนักที่ประทบัของพระเจ้า มินดง เม่ือส้ินพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ 
(กษตัริยอ์งค์สุดท้ายของพม่า) ไดร้ื้อมาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล่าเร่ืองมหาชาดก 10 
ชาติ ที่ยงัคงความสมบูรณ์มากที่สุด 

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6-10 ท่านขึน้ไป โดยรถ TOYOTA COMUTER 

 
 

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยรถ TOYOTA ALPHARD 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 
เมตรซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพ
ของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมืองชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก SHWEPHYR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่สอง ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วดักุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ 

04.00 น. น าท่านร่วมพิธีอนัศกัดิ์ สิทธ์ิในพิธีกรรมลา้ง พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็น
ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองเคร่ืองกษตัริยท์ี่ไดร้ับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค า
เนื้อนิ่ม ” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลว
หนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหา
มุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจ้า 
สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือ
ทองได้น ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว่้าเป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้ งกรุงแตกครั้ ง
ที่ 1  สมควาแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ที่พกั  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมและสักการะ วัดกุโสดอร์ เป็นวดัที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา
พระไตรปิฎกครั้ งที่ 4 และพระองคท์รงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น 
ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้ งแรกในประวติัศาสตร์ที่มีการบนัทึกพระไตรปิฎก
เป็นภาษาบาลี และได้น ามาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดียม์หาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซ่ึงจ าลอง
รูปแบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนินานาชาติมัณฑะเลย์ 

......... น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก  

********************************************* 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563 7,990 บาท  2500 บาท 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดนิทางช่วงวันหยุดนกัขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเมียนมาร์ 
อัตรานี้รวม 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเที่ยวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ สามารถอยู่ไดไ้ม่เกิน 14 วนั 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย ์/ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น ตลอดการเดนิทาง ประมาณ 400 บาท/ท่าน 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ข้อควรทราบ: 
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้ว

ทางบริษทัถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพูดภาษาทอ้งถิ่น

เท่านั้น  
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้งถิ่น (Local Guide) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคลื่อนกับ

คนขบัรถของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 
➢ วนัแรกที่เดนิทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้งถิ่นจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
➢ ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการที่แสดงขา้งต้น ต้องมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนด กรุณา

สอบถามเจา้หน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ ง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช าระมาแลว้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
เทา่นั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับการยืนยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่ แจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศที่ตอ้งท าวีซ่า) 
 



 

 6   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในครั้ งแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ที่สามารถท ารีฟันด์ไดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินคา่รีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ ง จ านวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน 
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตให้คืนบตัรโดยสาร 
❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพัก 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท าให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให้ (Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเดี่ยว และต้อง

ช าระค่าห้องพกัเดี่ยวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ตน้ทุนที่คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
ตารางบิน สายการบินที่แนะน าขึน้ที่สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ขาไป สุวรรณภูมิ-มณัฑะเลย ์
BKK-MDL 

PG709 12.15-13.40 

ขากลบั มณัฑะเลย-์สุวรรณภูมิ 
MDL -BKK 

PG710 14.30-16.55 
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ตารางบิน สายการบินที่แนะน าขึน้ที่สนามบินดอนเมือง 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ขาไป ดอนเมือง-มณัฑะเลย ์
DMK- MDL 

FD244 11.10-12.25 

ขากลบั มณัฑะเลย-์ดอนเมือง 
MDL -DMK 

FD245 12.55-15.20 


