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รายละเอียดการเดินทาง 
 วันที่ 1  กรุงเทพฯ-พินอูลวิน-สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี-อาคารเก่า 
  วัดมหาอันทุกันตา       
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

11.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 244 
บริการอาหารบนเคร่ือง 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่

ประเทศพม่า ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

เมืองพินอูลวิน  (หรือเมืองเมย์เมียว) เป็นเมืองตากอากาศสมัยอาณา

นิคมอังกฤษ เมืองพินอูลวินตั้งอยู่ในหุบเขาที่ความสูง 1070 เมตร จาก

ระดับน้ าทะเล อากาศจึงเย็นสบายตลอดทั้งปี ระหว่างทางท่านจะผ่าน
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ชมตลาดดอกไม้ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ จะบรรทุกรถมอเตอร์ไซด์จากเมืองพินอูลวิน มาขาย

รวมกันที่ตลาดแห่งนี้  จากนั้นน าท่านเที่ ยวชมไฮไลท์ของเมืองพินอูล วิน คือ สวน

พฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ซึ่งมีทะเลสาบรวมอยู่ด้วย 

ภายในสวนแบ่งเป็นโซนต่างๆ มีดอกไม้หลากหลายชนิด มีต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปี และมี

สวนนก ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม น าท่านชมอาคารเก่าแก่แบบ

โคโลเนียน ซึ่งมีให้เห็นได้ทั่วเมือง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศที่แสนอบอุ่น จากนั้น

น าท่านนมัสการหลวงพ่อสมหวังที่ วัดมหาอันทุกันตา ซึ่งวัดนี้ตั้งบนเนินเขามีอากาศหนาว

เย็น ประวัติของวัดมีอยู่ว่าเดิมทีพระหยกองค์นี้ เมื่อครั้งที่จีนมีอ านาจเหนือพม่าต้องการ

อัญเชิญไปที่เมืองจีนแต่ว่าเมื่อชะลอพระพุทธรูปมาถึงที่บริเวณนี้ องค์พระท่านก็หล่นลงมา

จากรถที่จะบรรทุก พยายามเคลื่อนย้ายยังไงก็ไม่ส าเร็จจนในที่สุดก็ยอมแพ้ ชาวบ้านเลยมา

สร้างวัดที่บริเวณนี้แล้วก็อัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่ที่วัดนี้ มีการฉลองใหญ่ประจ าปีในเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
   พักที่ Royal Park View Hotel  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2 พินอูลวิน-ตลาดตูมิงกะลา-หอนาฬิกา-แวะชิมกาแฟ-มัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์-พระต าหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอMandalay Hill  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านชมตลาดตูมิงกะลา เป็นตลาดที่สะอาดและมีสินค้ามากมาย

ให้เลือกซื้อหา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ผ้าถุง รวมไปถึง

อาหารพื้นบ้าน เช่นก๋วยเตี๋ยวรัฐฉาน ท่านจะได้สัมผัสวิถีชี วิตที่

หลากหลายวัฒนธรรมที่รวมกันอยู่ในเมืองนี้ มีรถม้าซินเดอเรลล่าให้

เห็นได้ทั่วเมือง น าท่านแวะถ่ายรูป หอนาฬิกาเก่า ใจกลางเมืองพิน

อูลวิน แล้วน าท่านแวะชิมกาแฟ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สักสวยงามแห่งหนึ่ง
ของเอเชีย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินฝ่ายพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้ง
ระเบิดมากมายถล่มพระราชวังมัณฑเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าเป็นแหล่งซ่องสุมกองก าลัง
ของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังจึงถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือแต่ป้อมปราการ
และคูน้ ารอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั้งเดิม ปัจจุบันพระราชวังที่
เห็นอยู่รัฐบาลพม่าได้จ าลองพระราชวังเก่าขึ้นมา จากนั้นน าท่านชม
พระต าหนักไม้สักชเวนานจอง พระต าหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้ง
หลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรการตาด้วยลวดลายแกะสลัก
อันอ่อนช้อย ทั้งหลังคาบานประตูหน้าต่าง โดยเน้นประวัติเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและ ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดง 
แต่ภายหลังพระองค์สิ้นพระชนม์พระเจ้าธีบอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ซึ่ง
เป็นต าหนักเดียวที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดจากกองทัพอังกฤษ จากนั้นชมวัดกุโสดอ เป็น
วัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และ
พระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็น
พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึก
พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้น ามาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมาร
ชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจ าลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความสูง 
240 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
   พักที่ Shwe Htee Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณ-ีอมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 
  สนามบินมัณฑะเลย์- กรุงเทพฯ  
04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ ได้ รับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 
สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระ
เจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า 
จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 
บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่า
เป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียง
เจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุก
ท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงาม
มากจากนั้นกลับโรงแรม  

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบ
ตองตามัน (Toungthamon) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์  

12.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 บริการ
อาหารบนเคร่ือง 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลย
พินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในคร้ังนั้น ๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็น

ส าคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 

10 –12 ก.พ. 61 13,900 13,900 3,000 

24 –26 ก.พ. 61 13,900 13,900 3,000 

10 –12 มี.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

31มี.ค.–02 เม.ย. 61 12,900 12,900 3,000 

19 –21 พ.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

02 –04 มิ.ย. 61 12,900 12,900 3,000 

16-18 มิ.ย. 61 12,900 12,900 3,000 

30มิ.ย.-02ก.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

21 –23 ก.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

04 –06 ส.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

25 –27 ส.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

อัตรานี้รวม 

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

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) 
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 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 ในกรณีที่ผู้เอา

ประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็น

พิษเท่านั้น**) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ท่านควร

จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่

พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

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

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

ได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  
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 เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศ

ไทยและพม่า 

 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ จ านวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทางต่ า

กว่า 8 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี 

ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน 

ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ ากว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่

ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้

ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  

 

ส าคัญที่สุด!! หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า  ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการ

ช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 


