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ใบอนุญาตธุรกจิน าเทีย่วเลขที ่11/1967 

มัน่ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
(MMR51 พุกาม มณัฑะเลย์ (นั่งรถ) บางกอกแอร์เวย์) 
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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดนิทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 
วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์นัง่รถสูพ่กุาม-โชวพ์ืน้เมอืงหุ่นเชดิพกุาม               (-/-/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

12.05 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง 

พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

**น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว**โรงแรมระดบั 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง พุกาม-ทะเลเจดยี-์เจดยีช์เวซานดอว-์วดัเจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-

วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์                               (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนั้น  น าท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่

ชีวิตที่เรียบง่าย ณ เจดยีช์เวซานดอว ์ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 

องศา ได้จากเจดยี์แห่งนี้   

08.25 น. น าท่านชม พระเจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่า 

 โดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้น

ครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะ

เป็นสีทองขนาดใหญ่  ใช้ เป็นทั้ งที่ประชุมสวด มนต์  และศูนย์กลางของ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม วัดอนนัดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อ

ปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่าง

เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซ่ึงต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบ

ของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้

แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์  

จากนั้น พาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะ

กษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้  โครงสร้างวิหาร

ค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้น

พระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกัน

ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่

ของต่างๆ สิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มี

ขนาดเบาบางและบบีให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดงัเดิม  

จากนั้น พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจัน

สิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงามที่สุดในพกุาม ที่ยังคงเหลืออยู่  

จากนั้น เข้าชม วัดติโลมนิโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรส

ในพระเจ้านรปติสิทธ ูซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หน่ึง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 

เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับ

ลวดลายปนูป้ัน อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงาม

มากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี 

(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้าง

บาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติ ภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่

ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา  

จากนั้น ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

*น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมหรหูราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม มณัฑะเลย-์เทีย่วเมอืงมงิกนุ-หมูบ่้านมงิกุน-เจดยีม์งิกุน-ลอ่งแม่น้ าอริะวด-ีระฆงัมงิกนุ-พระราชวงัมณัฑะเลย-์ 

           พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง                     (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น.   น าท่านสู ่เมอืงมงิกนุ โดยการล่องเรอืไปตามแม่น้ าอิระวดสีู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมอืงอมรปรุะ 

ทวนน้ าไปหมูบ่้านมงิกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แตอ่ยู่บนเกาะกลางล าน้ าอิรวดีและไปได้ดว้ยเส้นทางเรือ

เท่าน้ันทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น 

“ก่ึงบ้านก่ึงแพ” เน่ืองจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับน้ า

จะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านก่ึงแพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้น

น้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจ าวัน  

จากนั้น น าท่านชม เจดยีม์งิกนุ รอ่งรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลงัทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้ว

สามารถชะลอพระมหามยัมุนมีาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระท า

การใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พรอ้มกับเกณฑ์แรงงานข้าทาส

จ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดยี์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุทีไ่ด้จากพระเจ้า

กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระ

ปฐมเจดยี์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่

หรืออาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนใน

อาณัติของอังกฤษแล้วท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนอืงๆโดยพม่า
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กล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พม่าเสียเมืองใน

ที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพ้ 

 ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏ

เพยีงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาด่ังภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้าง

เสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงทีสุ่ดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วน

รอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆงัมงิกนุไมไ่กลจาก

ฐานเจดยี์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่ออทุิศทวาย

แด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 

10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนกั87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไมต่้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึง

รับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันททีี่สร้างเสร็จ ปจัจุบนัถือเป็นระฆังยักษ์ที่มขีนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่ง

พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพยีงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุน

เป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสยีงก้องกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไป

ยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆงัได้ถึง100 คน เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเตง็ดาน) ประดษิฐานอยู่เหนอืระฆังมงิกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่า

เป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว ์ พระราชนดัดาในพระเจ้าปดุง เพื่อ

เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มตี่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอันควร จงึได้รับสมญานามว่า 

“ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยี์องค์นี้เป็นพทุธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถติอยูต่รงกลางณยอด

เขาพระสุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ  

จากนั้น เดินทางกลบัมายังมัณฑะเลย์ 

บ่าย น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่สว่นใหญ่ก่อสร้าง

ด้วยไมส้ักที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ

สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ

อังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่าด้วยเหตุผลว่า

พระราชวังน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญีปุ่่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็น

พระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและ

คูน ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวัง

ที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วย 

 ไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลัก

ประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับ

พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่ง

เป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนัก

ยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ 

พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง  

จากนั้น น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่น

ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก”  

ค่ า  บรกิารอาหารค่ าเมนพูเิศษ  กุง้เผา 

*น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมหรหูราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 
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วนัทีส่ี ่   รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณุ-ีอมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็-มณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค า

ขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่

เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปาง

มารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน 

หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุน ีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมือง

พม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 

บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ

ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมือง

พม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อม

ทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงาม

มากจากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่

ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานเีพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนที่

จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผ่านชมภูเขาสกาย

ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่ม

แม่น ้าอิระวดีเจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น ้า ชม 

สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่า

เสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบ

คองตามัน ไปสูว่ัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนนัดาแห่งพุกาม   

10.30 น. น าชม "วดัมหากันดายงค"์(Mahagandaryon Monastry)  ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของ

พม่าที่เมืองอมรปรุะ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการ

ส ารวมเพื่อรับอาหาร วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษา

พระธรรมวินยัมากที่สุด ด้วยวตัรปฏิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดา

ยงค์ ท าให้มีชาวพม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่น่ี  

14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 710 

 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

..................................................................... 

 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุปีใหม ่กรณุาเชค็ราคากอ่นท าการจองทกุครัง้ 

เนือ่งจากทางโรงแรมอาจจะมกีารจัดงานกาลา่ดินเนอรโ์ดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ลกูคา้

จะตอ้งเสยีคา่อาหารกาลา่ดินเนอรป์ระมาณทา่นละ 1,000-1,500 บาทตอ่ทา่น ขึน้อยูก่บัโรงแรม

ทีพ่กัในแตล่ะทีแ่ละแตล่ะป ี(ทั้งนีท้างผู้จดัจะแจง้ใหท้ราบกอ่นท าการจองทกุครัง้คะ่เพือ่

ผลประโยชนข์องลกูคา้เปน็ส าคญั) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเที่ยว 

   วนัเดินทางราคา พม่า พกุาม มณัฑะเลย ์มิงกนุ บนิ PG 4 วนั นัง่รถภายใน 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

30 พ.ย.60 3 ธ.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

14 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

18 ม.ค.61 21 ม.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

25 ม.ค.61 28 ม.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

8 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

- ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกันอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษนี้ ามันและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน้ าหนกักระเปา๋ไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

- ภาษหีัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  

- คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกู

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านักในดินแดนของอกีฝา่ยหนึง่ เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้

ตัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซี่า

เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ย 

  กวา่15 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

ชื่อบญัชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

      ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

      ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 968-0-091880 บญัชอีอมทรพัย ์

      ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

      ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาอโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงินเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท์ี่จะไมอ่อกใบเสร็จย้อนหลงั 

 

    2.กรณยีกเลิก  2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุ

เทศกาล, 

           วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงินมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

    2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50%และรบิเงินมดัจ าทัง้หมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

    3. กรณเีจบ็ปว่ย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเปน็จรงิ 

ในกรณ ี

       เจบ็ปว่ยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

    4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 
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        เดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

     5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไปจะมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่น

การเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็ส าคญั 

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณี

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เปน็การ

ช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

- กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงินและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากับสายการบินหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร             
               
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ล าดับ 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    ขา้พเจา้รับทราบ
เงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     )  
                        วนัที่       
 

 

 

 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


