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วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-น่ังรถสู่พุกาม-โชว์พืน้เมืองหุ่นเชิดพุกาม    (-/-/เย็น) 

10.00น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมช้ัิน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

Bangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

12.05น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน PG 709** บริการอาหารบนเคร่ือง** 
หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ

ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน    

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ช่ัวโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

คํา่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ทานจะไดชมการเชิดหุนท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง

พรอมลิ้มรสอาหารพ้ืนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

*นําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล- 

                            วัดสัญพัญ�ู - วิหารธรรมยนัจี-น่ังรถกลับสู่มัณฑะเลย์    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น   นําทานชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบงาย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 

08.25 น. นําทานชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซ่ึงเปนสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเปนสีทองขนาด

ใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มี
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ลักษณะเปนสีทองขนาดใหญใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสราง

เสร็จเมื่อป 1091 ซ่ึงวิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนส่ีเหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จ

ย่ืนออกไปทั้ง 4 ดานซ่ึงตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และส่ิงที่นาทึ่ง 

ของวิหารแหงนี้ก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนา

อัศจรรย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น พาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ต้ังอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนู

หะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนี้โครงสรางวิหาร

คอนขางแคบ มีพระนอนหนึ่งองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับแคน

พระทัยของกษัตริยเชลยพระองคนี้เปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานแวะชมส่ิงของขึ้นช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน(Lacquer Ware)

ซ่ึงยอมรับกันวามีช่ือเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของ

ต้ังแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ ส่ิงท่ีกําลังเปนท่ีนิยมก็คือ โถใส

ของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบ 

ใหยุบแลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม  

จากนั้น  พาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (GubyaukkyiTempel) สรางโดยพระโอรส

ของพระเจาจันสิทธะ ส่ิงที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุด

ในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู  

จากนั้น เขาชมวัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระ

บัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซ่ึง

เกิดกับนางหามผูหนึ่ง และไดเส่ียงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 

46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองช้ัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน

เกาแกกับลวดลายปูนปน อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.1761ซ่ึงไดรับการยกยองวามีความ

สวยงามมากท้ังภายในและภายนอก นมัสการ เจดย์ีสัพพัญ�ูซ่ึงเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี

(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวัดท่ีใหญท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือ
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ลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ต้ังโดดเดนย่ิงใหญ

ตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

คํา่   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

*นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมงิกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ําอิระวด-ีระฆังมงิกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- 

                       พระราชวังไม้สักชเวนานจอง                   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.05 น. นําทานสู เมืองมิงกนุโดยการลองเรือไปตามแมน้าํอิระวดีสูมิงกุน จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ 

ทวนน้ําไป หมู่บ้านมิงกนุ ซ้ึงเปนสวนหนึ่งของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลาํน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือ

เทานั้นทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะ

เปน “กึ่งบานกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก 

ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่

ดอนคร้ันน้ําลงมากก็ยกบานมาต้ังใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน  
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จากนั้น นําทานชม เจดีย์มิงกนุ รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลว

สามารถชะลอพระมหามัยมุนมีาประดิษฐานที่มณัฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและ

ยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุนหรือ

เจดียจักรพรรดิเพ่ือประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหย่ิงใหญเทียบเทามหาเจดียใน

สมัยพุกาม และใหญโตโอฬารย่ิงกวาพระปฐมเจดียในสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ 

สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปน

ดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหา

วาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สุด

อยางไรก็ตามงานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยใน

สงครามเกาทัพ มหาเจดียอันย่ิงใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขา

อิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 

152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ

แผนดินไหวในประฆังมงิกนุไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือ

ระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพ่ืออุทิศ

ทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปน

ระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก87

ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสราง

ระฆังเลียนแบบจึงรับส่ังใหประหารชีวิตนายชางทันทีที่สราง

เสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว

ทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งนี้

เคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบนี้ โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถงึ100คน 
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จากนั้น เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกนุไมไกล ไดช่ือวาเปนเจดียที่สวยสงามากแหงหนึ่ง

สรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเปนอนุสรณแหงความรักที่

พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอนัควร ไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวด”ี

เจดียองคนี้เปนพุทธศิลปที่สรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมอีงคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเช่ือกันวา

เปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมา

ยังมัณฑะเลย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาย นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังท่ี

สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ใน

สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกคร้ังที่ 2 วันที่ 20 

มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้ง

ระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผล

วาพระราชวังนี้เปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุน

พระราชวังมัณฑะเลยซ่ึงเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและ

คูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปน พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลอง

รูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 
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จากนั้น นําทานไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace 

Monastry)วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะ

พมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย 

ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับ

พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดง

ในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปนปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมา

อยูที่เมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต

หลังจากที่พระองคส้ินพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีปอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือที่

ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยเปนสถานที่

ทําการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกิน

เนสบุคไดบันทึกไววา“หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่เมนูพิเศษ  กุ้งเผา 

*นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  (เช้า/-/-) 

04.00 น. นําทานนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคํา

ข น า ด ให ญ ท ร ง เค ร่ื อ ง ก ษั ต ริ ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร ข น า น น า ม ว า 

“พระพุทธรูปทองคําเนื้อน่ิม”ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่

เมืองธรรมวดี  เมื่ อป  พ .ศ .  689 สูง  12 ฟุต  7  นิ้ ว  หุมดว ย

ทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หนา

ตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี 

หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระ

มหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสีย

เมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลว

ที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท ตอมาในป 

พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญ

กวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัด

ที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกท่ีสุดในเมือง

พมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ีนําไปจากกรุงศรี

อยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอยป ประดิษฐาน

พระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแหงผูเปนอมตะซ่ึงอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึง

เปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนที่จะยายมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผานชม

ภูเขาสกายศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระวดีเจดีย 

จํานวนมากมายที่ต้ังเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝงแมนํ้า  

จากนั้น ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมที่ยาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอู เสาของสะพานใชไม

สักถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนัน

ดาแหงพุกาม 
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10.30 น. นําชม "วัดมหากันดายงค์"(MahagandaryonMonastry) ซ่ึงเปนวัดใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวง 

เพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหาร วิทยาลัยสงฆแหงนี้เปนสถานที่ศึกษา 

พระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สุด ดวยวัตรปฏิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆในวัดมหากันดายงคทําใหมีชาว

พมาจํานวนมากสงบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันท่ีนี ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

16.40น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 
.................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน น่ังรถภายใน 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

01 ม.ีค.62 04 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

08 ม.ีค.62 11 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

15 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

22 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

29 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

13 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

14 เม.ย.62 17 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงนิพกัห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่อกี

ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการสํารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด 

  ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

  ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา อโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทําการรูด 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชําระเงินของท่านเป็นสําคญั 

 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวน

สิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 
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กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
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ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 

               (     )  

                               วนัที่       

 
เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


