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Design Your Trip พม่า มณัฑะเลย์ มงิกุน   
3 วนั 2 คนื 

 

 
3 วนั 2 คืน 

 
เลือกท่ีเท่ียวไดเ้อง 

 
บริการเลือกระดบัท่ีพกั 

 
อาหารเชา้ 6 ม้ือ 

 
บริการไกดท์อ้งถ่ิน 

 
บริการรถท่องเท่ียวส่วนตวั 

ตวัอย่างโปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พระราชวงัมณัฑะเลย(์1) – วหิารชเวนนัดอร์(2) – ชมววิยอด
เขามณัฑะเลย(์3) 

-   

2 มณัฑะเลย ์– วดักโุสดอร์(4) – วดัมหากนัดายงค(์5) – สะพานไมอู้เบ็ง(6) – เจดียมิ์งกลุ(7)    

3 ร่วมพิธีลา้งหนา้พระมหามยัมุนี  (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) (8) – วดัพญางู(9)  – กรุงเทพ ฯ  - - 

เดินทาง กนัยายน 2563 – มีนาคม 2564 เดินทาง 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 

 
พกัโรงแรม VICTORIA PALACE HOTEL 

หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

 
รถรับส่งส่วนตวั TOYOTA ALPHARD 

ราคา/
ท่าน 

10,900 9,900 8,900 
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D.I.Y  เลอืกสถานที ่ได้สูงสุด 9 ที ่จากทั้งหมด 15 ที่ 

*ทางบริษทัขอจดัสรรโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวนั เพ่ือความเหมาะสม หลงัจากเลือกสถานท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

พระราชวงัมณัฑะเลย์ 
สร้างโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคาร
ไมต้กแต่งดว้ยปูนป้ันมีระเบียงรอบ
ถึง  5 ชั้น แตกต่างจากวดัอ่ืน ๆ 

 

วดัชเวนันดอร์ 
อาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วย
ลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคย
เป็นพระต าหนักท่ีประทับของ
พระเจา้มินดง  

 

ภูเขามณัฑเลย์ 
จุดชมววิท่ีสวยงามและมีสถานท่ี
ส าคญัใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปช่ืน
ชม มองเห็นเมืองมณัฑะเลยไ์ด้
เกือบทั้งหมด  

 

วดักโุสดอร์ 
เวดัท่ีพระเจ้ามินดง สร้างข้ึนเพ่ือ
เป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา
พระไตรปิฎกคร้ังท่ี 4  

 

วดัมหากนัดหยง 
เป็นโรงเรียนสอนพระปริยติัธรรม
ท่ีใหญ่่ท่ีสุดในพม่ามีสามเณรและ
พระจ าพรรษาอยูม่ากถึงพนักวา่รูป 
 

 

 สะพานไม้อูเบ็ง 
สะพานไม้สักท่ี เก่าแก่และยาว
ท่ีสุดในโลก อายุ 200 ปี มีความ
ยาวถึง 1.2 กิโลเมตร  

 

มหาเจดย์ียกัษ์ "มงิกนุ"  
ซากเจดียข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่ง
ความทะเยอทยานของพระเจา้ปดุง 
ท่ีใชแ้รงงานทาส และนกัโทษ
จ านวนนบัพนัคนในการสร้าง  

 

ระฆงัยกัษ์มงิกนุ 
สร้างเม่ือปี พ.ศ.2351 โดยพระ
เจา้ปดุง สร้างถวายแด่เจดียมิ์งกนุ 
เป็นระฆงัท่ีมีสภาพสมบูรณ์ ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 
 
 
 

พระพกัตร์พระมหามยัมุนี  
ร่วมพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรม
ลา้ง พระพกัตร์พระมหามยัมุนี (1 
ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 
 
 
 
เจดย์ีพญาเธียรดาน 
เจดียท่ี์งดงามน้ี สร้างโดยพระเจา้บา
กะยดีอว ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

 
 
 
 

วดัพญางู หรือ วดัมุยพะยา 
วดัท่ีมีความเช่ือวา่ มีพญางูมีส่วน
ช่วยสร้างวดัน้ีข้ึนมาเป็นงูท่ีเล้ือย
เขา้มาอยูใ่นวดัเอง แต่แปลกมากท่ี
งูพวกน้ีไม่ท าร้ายใครเลย 
 
วดัอูมนิทอนซ์ 
วดั 30 ถ ้า ตั้งอยูบ่ริเวณช่วงกลาง
ของเนินเขาสกายน์เลยมี
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แห่งความรักท่ีมีต่อพระมเหสี
ชินพิวเม ท่ีส้ินพระชนมไ์ปก่อนท่ี
พระเจา้บากะยดีอวจ์ะข้ึน
ครองราชย ์
 
เจดย์ีเจ๊าตอจ ี 
วดัหินใหญ่ ภายในมีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน
กอ้นเดียว เนินเขามณัฑะ 
 
 
เจดย์ีสันตุมุนี 
เจดียว์ดัสันตมุนีจ าลองแบบมาจาก
มหาเจดียช์เวสิกองเช่นเดียวกบัวดักุ
โสดอแลว้โปรดฯให้อญัเชิญ “พระ
สันติมุนี" พระพุทธรูปหล่อด้วย
เหล็กในสมยัพระเจา้ปดุงจากเมือง
อมรปุระมาเป็นพระปฏิมาประธาน 

 
 
 
 
 

 

พระพทุธรูปประดิษฐานอยู่
ภายในจ านวน 45 องค ์ 
 
 
 
เจดย์ีพโตดอว์จ ี
เจดียอ์งคน้ี์ตั้งอยูริ่มทะเลสาบตอง
ตะมาน เป็นเจดียร์องรับดว้ยฐาน
ส่ีเหล่ียมเพ่ิมมุมจ านวนสามชั้ น 
แต่ละชั้นมีลวดบัวคล้ายคลึงกับ
ฐานในศิลปะพกุาม 

 

 
 

ตัวเลอืกรถเพิม่เติม (Upgrade) กรณเีดินทาง 4-5 ท่าน ต้องการอพัเกรดรถทีใ่ห้บริการ  

 
Toyota  Commuter ช าระเพิม่ 1,000/ท่าน 
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ตัวเลอืกโรงแรมเพิม่เติม (Upgrade) 

 
 

 
โรงแรม HAZEL HOTEL 
ระดบั 4 ดาว  

ช าระเพ่ิม 1,000/ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 4,500/ท่าน 

 
 

 
โรงแรม MERCURE MANDALAY HILL HOTEL  

ระดบั 5 ดาว  
ช าระเพ่ิม 2,000 /ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 5,500/ท่าน 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทย (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศ สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ ามนั / ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบริษทัถือวา่ท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  
 บริการ Private Tour โดยมีไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยใหบ้ริการ จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถ่ินเท่านั้น  
 ควรนดัหมายเวลากบัไกดท์อ้งถ่ิน (Local Guide) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของท่านและ

ทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์อ้งถ่ินจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น

ทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ

เสนอราคาอีกคร้ัง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน, 

การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนี

เขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ 

อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง  
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงิน 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อด าเนินการ

ยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ 

 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมีการเปล่ียนแปลง 

หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท า
รีฟันด์ได้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทาง
บริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือ และไม่
อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงิน
มดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 
เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วม

เดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริมให้ (Extra 

Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว

เพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 


