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       ขอเสนอโปรแกรมน ำเที่ยวประเทศพม่ำ   เยอืนดินแดนแห่งศำสนำ และ อำรยธรรม สมัผสัเมือง 
    เกา่มณัฑะเลย ์ชมทุ่งเจดียส์ี่พนัองค ์แหง่เมืองพกุาม ถอืเป็นราชธานีแหง่สุดทา้ยของพระราชวงศพ์ม่า  
                                         

               โปรแกรมทวัรพ์เิศษ 
➢ รว่มพธิศีกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมนีุ  

สิ่งศกัด์ิสทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
➢ เที่ยวชม สะพานไมส้กัอแูบ็ง ที่ยาวที่สดุในโลก 
➢ ชมความงดงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ราชธานีแหง่สุดทา้ย 
➢ สกัการะ เจดียช์เวสกิอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
➢ ชมพระอาทติยอ์สัดง พรอ้มชมทุ่งเจดียส์ี่พนัองค ์แหง่

เมืองพกุาม เจดียช์เวชนัดอ 
  

          
          เมนูพเิศษ 
➢ อาหารพื้นเมืองพม่า 
➢ อาหารไทย รสชาดคนไทย 
➢ น ้าด่ืมทกุวนั วนัละ 2 ขวด 

 

 

ทวัรพ์มา่ : รหสั RGN186  
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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเมียนมารแ์อรเ์วย ์

 
รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก      กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย ์–อมรปรุะ-พระเวรสนาเจดีย-์สะพานไมอู้เบ็ง 

10.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4  ประตู 6 เคาน์เตอร ์N สายการบนิเมียนมารแ์อรเ์วย ์

Myanmar Airway (8M) โดยมีเจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน  

14.00 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ 8M 338 ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง ** 

15.35 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

บ่าย   น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปุระ (Amrapura)  เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเมอืง

มณัฑเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี เป็นราชธานีแห่งหน่ึงของพม่าก่อนที่จะยา้ยมายอยู่ที่เมือง     

มณัฑเลยใ์นปี พ.ศ. 2400 จากนัน้น าท่านผ่านชม ภูเขาสกาย ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส  าคญั 

ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แม่น า้อริะวด ีเจดยีจ์  านวนมากมาย ทีต่ ัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขา 

และริมฝัง่แม่น า้ น าท่านชม พระเวรสนาเจดีย ์เป็นพระเจดียป์ระดบัประดาดว้ยหยกท ัง้ภายใน และ

ภายนอก รวมท ัง้หยกกอ้นใหญ่ที่อยู่ใตย้อดฉตัร ดว้ยมูลค่าก่อสรา้งมหาศาล ซึง่จะกลายเป็นเจดยีห์ยก

องคใ์หญ่ที่สุดในโลก ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพาน

ไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู เสา

ของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอด

ขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอ

จี ซึ่งมีเจดีย ์ที่สรา้งตามแบบวดัอนันดาแห่งเมืองพุกาม 

พรอ้มชมพระอาทิตยอ์สัดง ยามเย็นพรอ้มวิถีชีวิตของคน

ทอ้งถิน่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัที่ SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 

วนัที่สอง มณัทะเลย-์พกุาม-วดัมนุหา- วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ี 

   วดัติโลมินโล-เจดียส์พัพญัญู-ชมวิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เวซานดอว-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุน่ 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้  ออกเดนิทางสู่เมอืงพกุามโดยรถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ3-4ช ัว่โมงเมอืง พกุาม (Bagan) ดนิแดนแห่งเจดยีห์มืน่

องค ์ทีม่อีายุกว่า 2,000 ปี ของกษตัรยิอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจกัร

พกุาม 
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เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมื่อปี 

1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ เพือ่ส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไป

ขายมาสรา้งวดัน้ี โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์ ัง่

เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอย่างด ี

 จากนัน้น าท่านเที่ยว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่

ทีโ่ดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดในพกุาม ที่ยงัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้ชม วดัติโลมินโล 

(Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสใน

พระเจา้นรปติสิทธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สี่ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 

เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทิศ ท ัง้สองช ัน้ มีภาพ

จติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.

1761 ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก  

นมสัการ เจดียส์พัพญัญู ซึง่เป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ดในเมอืงพกุาม 

น าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถูปด ัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มี ลกัษณะ

เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จาก

พระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ที่ประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออก

ของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็น

วหิารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั มมีขุเด็จยื่นออกไปท ัง้ 4 ดา้น  ซึง่ต่อมา

เจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสิง่ที่น่าทึ่งของวหิารแห่งน้ีก็คือ 

ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์น า

ท่าน ชมวิหารธรรมยนัจี(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวดัที่

ใหญ่ที่สุดในเมอืงพุกาม สรา้งขึ้นเพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรง

ปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตาม

พระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหงา่น

ดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนั้นน าท่าน

เดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้า ณ 

เจดี ย ์ช เวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่ าน

สามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้าก

เจดยีแ์ห่งน้ี  

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  

                 ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นทีดู่เหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

                พกัที่ RAZAGYO HOTEL//ARTHAWHA HOTEL ณ เมืองพกุาม (หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว) 

 

วนัที่สาม         พกุาม-ชมตลาดยองอ-ูพระราชวงัมณัฑะเลย-์พระต าหนักไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-           

                  ภเูขามณัฑะเลย ์  

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้ น าท่าน ชมตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมอืงพุกามที่ขายสนิคา้ทุกชนิด ท ัง้เครื่องอุปโภค-บริโภค ขา้ว

ปลาอาหาร ผกัสด เสื้อผา้ ของที่ระลกึพื้นเมือง เหมาะส าหรบัเดินชมและเลอืกซื้อของฝากโดยเฉพาะ

เครื่องเขนิทีพ่กุามถอืว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมอืปราณีตและออกแบบสวย 
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ออกเดนิทางสู่เมอืง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...กุง้แม่น ้ าเผ่า ท่านละ1 ตวั) 

บ่าย   จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัที่ ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไม ้

สกัที่สวยงามที่ สุดแห่งหน่ึงของเอเชีย  ในสมยั

สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 

วนัที ่ 20 มนีาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติร

โดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้ งระเบิดจ านวนมากมาย

ถล่มพระราชวงัมณัฑเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่า

พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพั

ญีปุ่่ น พระราชวงัมณัฑเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็

ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของด ัง่

เดิมอยู่ ปจัจุปนัพระราชวงัที่เหน็อยู่เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า

ขึ้นมา น าท่านชม พระต าหนักไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระต าหนกัน้ีสรา้ง

ดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อน

ชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกี่ยวกบัพทุธประวตัิและ     ทศชาติของ

พระพทุธเจา้  สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่

ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธี

บอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกัน้ีถวายเป็นวดั  ถือไดว้่าเป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่าง

หลวงชาว มณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งคร ัง้หน่ึงเคยเป็น

สถานที่ท  าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000 พระ

ธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 

เยน็ น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขามณัฑะเลย ์ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร 

ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมณัฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

                พกัที่ SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอืเทียบเท่า) 

วนัที่สี่ พระมหามยัมนีุ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ 

04.00 น. จากนัน้น าท่านไปนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ่งศกัดิ์สทิธ์ิ

สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค า

ขน าด ให ญ่ ทรงเค รื่ อ งกษ ัต ริย ์ที่ ได ้ร ับก ารขน านน ามว่ า 

“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่

เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ .ศ .689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ ม้ดว้ย

ทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้

ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดั  

พยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าให ้
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องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท า ใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ า้หนกัถึง 700 

บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิ โดยสายการ

ออกแบบของช่างชาวอติาล ีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดใน

เมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถทุี่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่คร ั้งกรุงแตกครัง้ที่ 1 

พรอ้มท ัง้ร่วมพิธีการอนัส าคญัลา้งพระพกัตรถ์ือเป็นการสกัการะเพื่อความเป็นสริิมงคล  หลงัจากนัน้ 

เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณ  วดักุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์            

ปางปรนิิพพาน สวยงามมาก  

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์

07.00 น. ออกเดนิทางไปสนามบนิมณัฑะเลย ์ เมือ่ถงึสนามบนิมณัฑะเลย ์ มคัคุเทศกจ์ะดูแลอ านวยความสะดวก

ในการเชค็อนิ และน าส่งท่านเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

10.40 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิเมียนม่ารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ 8M337  

                  ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 

 

 

☺  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร ☺ 

ก าหนดการเดินทาง ปี พ.ศ.2560 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

25 ต.ค. 60 28 ต.ค. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

1 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

8 พ.ย. 60 11 พ.ย. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

15 พ.ย. 60 18 พ.ย. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

22 พ.ย. 60 25 พ.ย. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

29 พ.ย. 60 2 ธ.ค. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

6 ธ.ค. 60 9 ธ.ค. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

13 ธ.ค. 60 16 ธ.ค. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

20 ธ.ค. 60 23 ธ.ค. 60 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

27 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 60 14,900.- 12,900.- 3,500 

3 ม.ค. 61 6 ม.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

10 ม.ค. 61 13 ม.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

17 ม.ค. 61 20 ม.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 
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24 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

31 ม.ค. 61 3 ก.พ. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

7 ก.พ. 61 10 ก.พ. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

14 ก.พ. 61 17 ก.พ.61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

21 ก.พ. 61 24 ก.พ. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

28 ก.พ. 61 3 มี.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

7 มี.ค. 61 10 มี.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

14 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

21 มี.ค. 61 24 มี.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

28 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

4 เม.ย. 61 7 เม.ย. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

11 เม.ย. 61 14 เม.ย. 61 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 
1.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง      (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์      

3.    คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  

 

.…………………………อตัรานีร้วม………………………………… 
ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-มณัฑะเลย ์-กรุงเทพฯ (ต ัว๋กรุป๊) ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีร่ะบไุวใ้นรายการ   

ค่าทีพ่กัตามที่ระบใุนรายการ 3 คืน ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กนิ 20 กก.                      

ค่าภาษีสนามบนิไทยและพม่า       

ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ              มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้น้ีย่อมอยู่  

    ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

  

.…………………………อตัรานีไ้มร่วม………………………………… 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศพมา่ (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน

ประเทศพมา่ไมเ่กนิ 14 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 

1,000 บาท** 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ า้หนกัเกิน 20 กก.   

 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  
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 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 100 บาท/วนั/คน 

 

.…………………………เงือ่นไขการใหบ้ริการ……………………………… 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย1เดอืน พรอ้มช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

2. การยกเลกิ  2.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึ้นไป คืนเงนิท ัง้หมด 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 13 – 7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 

2.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 6 – 3 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์

2.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 3 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด  

3.เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ี่ระบบุนหนา้ต ัว๋เท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆท ัง้สิ้น กรณี

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดินทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

4.ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ไม่มีการคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ในกรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าต ัว๋ท่านละ 5,000 บาท  และค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

5.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคืนไดไ้มว่่ากรณีใด ๆ 

6.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่บริษทัฯ ระบใุนรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าบรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

.………………………….…หมายเหต…ุ………...…………………… 
     1.บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

     2.บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม 

       ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 

       หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รบัผดิชอบค่าบริการที่ท่านได ้ 

       ช าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

     4.บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร 

       เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองทีน่ ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั 

       ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิตาม 

       สถานการณ์ดงักลา่ว 

     7.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

       บรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืน 

       เงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

     8.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม 

       โดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

     9.หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ ความผดิพลาดจากทางสาย 

       การบนิ จะไมม่กีารคืนเงนิใดๆท ัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การจดัหาน้ี 

       โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

    10.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทกุคร ัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษิทัฯ 

     จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

 

……………………เอกสารที่ใชใ้นการเขา้ประเทศพมา่………………………. 
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หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 

เมือ่ท่านไดท้ ารายการจองทวัร ์กบั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จากนัน้ เจา้หนา้ทีจ่ะตดิต่อกลบั 

เพือ่แจง้นดัวนั ช าระเงนิ โทร 02-7698141 ถงึ 43 ท่านสามารถโอนเงนิผ่านธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี

 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรพัย ์ 160-251742-5 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ บรษิทั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-2-22986-8 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

