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ออกในนามกลาง “Club Myanmar” 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

มณัฑะเลย ์ราชธานีแห่งสดุทา้ยของพม่า 

พระมหามยัมุนี พระพุทธรปูท่ีมีชีวิตเทศนาเองได ้

ชเวนนัดอว์ ผลงานระบือนาม งดงามงานไมส้ลกับนัลอืโลก 

วดักุโสดอ พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสดุในโลก 

มิงกุน เจดียส์ดุอลงัการ 

 อูเบ็ง สะพานไมส้กัยาวท่ีสดุในโลก 

เจดียพ์ญาเธียรดาน สมญานาม ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี 

พนิอูลวิน เมืองต่างอากาศ รถมา้ชินเดอเรลล่า 

สดุพเิศษ...แจกฟรีผา้ถุงลายมณัฑะเลย ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

       วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-พนิอูลวนิ-ตลาดตมูงิกะลา-วดัมหาอนัทุกนัตา-อาคารเกา่ 

สวนพฤกษศาสตรแ์หง่ชาตกินัดอวจ์ ี
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยสายบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 244 

(10.50-12.15) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองมณัฑะเลย ์หลังผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่
ประเทศพมา่ ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงพนิอูลวนิ  (หรือเมืองเมย์เมียว) เป็นเมอืงตากอากาศสมัย

อาณานิคมอังกฤษ เมอืงพนิอูลวนิตัง้อยู่ในหุบเขาทีค่วามสงู 1070 เมตร จากระดับน ้ าทะเล 

อากาศจงึเย็นสบายตลอดทัง้ปี ระหว่างทางทา่นจะผ่านชมตลาดดอกไม ้ซึง่ชาวบา้นสว่นใหญ่ 

จะบรรทุกรถมอเตอรไ์ซดจ์ากเมอืงพนิอูลวนิ มาขายรวมกันทีต่ลาดแหง่นี้ น าท่านชมตลาดตู

มงิกะลา เป็นตลาดทีส่ะอาดและมสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้หา ไมว่่าจะเป็นเสือ้กันหนาว ผา้

หม่ ผา้ถงุ รวมไปถงึอาหารพืน้บา้น เชน่กว๋ยเตีย๋วรัฐฉาน ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติทีห่ลากหลาย

วัฒนธรรมที่รวมกันอยู่ในเมืองนี้ มีรถมา้ซนิเดอเรลล่าใหเ้ห็นไดท้ั่วเมือง จากนั้นน าท่าน

นมัสการหลวงพ่อสมหวังที่ วดัมหาอนัทุกนัตา ซึง่วัดนี้ตัง้บนเนินเขามีอากาศหนาวเย็น 

ประวัตขิองวัดมอียูว่่าเดมิทพีระหยกองคน์ี้ เมือ่ครัง้ทีจ่ีนมอี านาจเหนือพม่าตอ้งการอัญเชญิไป

ทีเ่มอืงจีนแต่ว่าเมื่อชะลอพระพุทธรูปมาถงึที่บรเิวณนี้ องค์พระท่านก็หล่นลงมาจากรถทีจ่ะ

บรรทุก พยายามเคลื่อนยา้ยยังไงก็ไม่ส าเร็จจนในที่สดุก็ยอมแพ ้ชาวบา้นเลยมาสรา้งวัดที่

บรเิวณนี้แลว้ก็อัญเชญิขึน้ประดษิฐานทีท่ีวั่ดนี้ มกีารฉลองใหญ่ประจ าปีในเดอืนพฤศจกิายน

ของทกุปี น าทา่นชมอาคารเก่าแก่แบบโคโลเนยีน ซึง่มใีหเ้ห็นไดท้ั่วเมอืง อสิระใหท้า่นได ้

เก็บภาพบรรยากาศทีแ่สนอบอุน่  จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมไฮไลทข์องเมอืงพนิอลูวนิ คอื สวน

พฤกษศาสตรแ์ห่งชาตกินัดอวจ์  ีตัง้อยู่บนพื้นทีก่ว่า 1,000 ไร่ ซึง่มทีะเลสาบรวมอยู่ดว้ย 

ภายในสวนแบง่เป็นโซนตา่งๆ มดีอกไมห้ลากหลายชนดิ มตีน้ไมใ้หญ่ทีม่อีายนัุบรอ้ยปี และมี

สวนนก ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกับธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และงดงาม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Royal Park View Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที ่2 
พนิอูลวนิ-อมรปุระ-วดัมหากนัดายง-ทะเลสาบตองตะมาน-สะพานไมอู้เบ็ง-สะกาย 
ลอ่งเรอืแมน่ า้อริวด-ีมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ระฆงัยกัษม์งิกุน-เจดยีพ์ญาเธยีรดาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอมรปุระ เดมิครัง้หนึง่เคยเป็นราชธานีเก่า ก่อนยา้ยมาทีม่ัณฑเลย ์น า

ท่านชมวดัมหากนัดายง วทิยาลัยสงฆท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่าชมพระเขา้แถวฉันเพลเวลา 10 
โมงครึง่โดยพรอ้มเพรยีงกันกว่า 1,200 องค ์จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบตองตะมาน และ 
สะพานไม้อูเบ็ง ซึง่สรา้งมาจากไมส้ักถึง 1,208 ตน้ ไมส้ักเหล่านี้ไดม้าจากการรื้อถอน
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พระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ จากนั้นน าท่านเดนิทางไปเมอืงสะกาย เมืองแห่งเจดีย์จ านวน

มากมายตัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขาและรมิฝ่ังแม่น ้าเมอืงนี้สรา้งโดยชาวไทยใหญ่เป็นเมอืงโดด
เด่นทางดา้นพุทธศาสนา น าท่านชมจุดชมววิสะกาย ท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงาม
เหมาะแกก่ารถา่ยภาพแหง่ความประทับใจ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืมณัฑะเลย  ์เพื่อน าท่านล่องเรอืไปยังมงิกุน หมู่บา้นเล็กๆที่ตั ้ง

บรเิวณลุม่แมน่ ้าอริวด ีทางตะวันตกเฉียงเหนือคนละฝ่ังกับแมน่ ้ามัณฑเลย ์น าทา่นชมเจดยีม์งิ
กุน ซึง่สมัยพระเจา้ปดงุรับสัง่ใหส้รา้งขึน้ตอ้งการใหใ้หญ่ทีส่ดุ สงูทีส่ดุในสามโลก แตย่ังสรา้ง
ไม่ทันเสร็จพระเจา้ปดุงก็ส ิน้พระชนมก์่อนก็เลยสรา้งเสร็จเพยีงแค่ฐานเจดียซ์ ึง่มคีวามสงูถงึ 

50 เมตร ถา้สรา้งเสร็จจะสูงถงึ 150 เมตร น าชมระฆงัยกัษ ์เป็นระฆังขนาดใหญ่ที่มีสภาพ
สมบรูณ์ทีส่ดุในโลก มนี ้าหนักถงึ 90 ตัน สงู 4 เมตร ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร จากนัน้ชมเจดยีส์ี

ขาวบรสิทุธิ ์ทีส่รา้งบนฐาน 7 ชัน้รูปเกลยีวคลืน่งดงามเจดยีพ์ญาเธยีรดาน เจดยีท์ีม่คีวาม

งดงามนี้เปรยีบเสมอืนเจดยีจ์ุฬามณี ที่ตัง้อยู่เหนือเขา พระสเุมร ุเจดยีน์ี้ถูกสรา้งใหเ้ป็นสักขี
พยานรักของราชนิกลูกรงุอังวะ โดยพระเจา้บากะยดีอว ์เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักทีม่ี
ตอ่พระมเหสชีนิพวิเม ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอริวด ีจากนั้นน าท่านล่องเรอื

ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าในลุม่น ้าอริวด ี
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Shwe Ye’Mon Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

วนัที ่3 

พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระต าหนกัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่สรา้งดว้ยไมส้กัสวยงามแหง่หนึง่ของ
เอเชยี ในสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง เครือ่งบนิฝ่ายพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิง้ระเบดิ
มากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าเป็นแหล่งซอ่งสมุกองก าลังของ

กองทัพญีปุ่่ น พระราชวังจงึถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืแตป้่อมปราการและคู
น ้ารอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดัง้เดมิ ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่ รัฐบาลพม่าไดจ้ าลอง
พระราชวังเก่าขึน้มา จากนั้นน าท่านชมพระต าหนกัไมส้กัชเวนานจอง สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้

หลัง งดงามตามศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรการตาดว้ยลวดลายแกะสลักอันอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา
บานประตูหนา้ต่าง โดยเนน้ประวัตเิกีย่วกับพุทธประวัตแิละ ทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้ง

โดยพระเจา้มนิดง แตภ่ายหลังพระองคส์ ิน้พระชนมพ์ระเจา้ธบีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนัก
นี้ถวายเป็นวัด ซึง่เป็นต าหนักเดยีวทีร่อดพน้จากการทิง้ระเบดิจากกองทัพอังกฤษ จากนัน้น า
ชมวดักุโสดอ เป็นวัดทีพ่ระเจา้มนิดง สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎก

ครัง้ที่ 4 และพระองค์ทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ์ลงบนหนิอ่อน 729 
แผ่น ถอืเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สดุในโลก และถอืเป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตรท์ีม่กีาร
บันทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดยีม์หา

โลกมารชนิ สงู 30 เมตร ซึง่จ าลองรปูแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิองแหง่เมอืงพกุาม 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมวดักุส ินารา เป็นวัดที่มีอายุหลายรอ้ยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปาง

ปรนิพิพาน มคีวามสวยงามมาก จากนัน้น าท่านเยีย่มชมวธิกีารผลติแผ่นทองค าเปลว ซึง่เป็น
สถานทีท่ีน่่าสนใจในเมอืงมัณฑะเลยม์กีารใชแ้รงงานจากคนในการผลติตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจน
เสร็จสิ้นเป็นแผ่นทองค าเปลว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขามณัฑะเลย ์ ตั ้งอยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีสุ่ดของ
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เมอืงมัณฑะเลย ์อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับ

ขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Shwe Ye’Mon Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 
 

วนัที ่4 

มณัฑะเลย-์พธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ ี

03.45 น. พรอ้มกัน ณ ล็อบบีโ้รงแรม เพือ่น าทา่นไปนมัสการพระมหามยัมุน ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุ 

1 ใน 5 แห่งของพม่าตามต านานเล่าว่า พระเจา้จันทสรุยิะ กษัตรยิข์องชาวยะไข่แห่งเมือง
ธัญญวด ี(ปัจจุบันอยูใ่นรัฐยะไข่ ทางดา้นตะวันตกของพมา่ตดิกับบังคลาเทศ) โปรดฯใหส้รา้ง

พระมหามัยมุนี ซ ึง่แปลว่า “มหาปราชญ์” ขึน้ในปี พ.ศ.689 หรอืเกอืบสองพันปีมาแลว้ เหตุ
เพราะพระพุทธเจา้เสด็จมาเขา้พระสบุนิประทานพรแก่พระเจา้จันทสรุยิะ ใหส้รา้งพระพทุธรูป
องคน์ี้ข ึน้เพือ่เชดิชพูทุธศาสนาใหรุ้ง่เรอืงแตเ่นื่องจากว่ามขีนาดใหญ่จงึตอ้งหล่อแยกเป็นชิน้

แลว้จงึน ามาประสานกันไดส้นิทจนไมเ่ห็นรอยตอ่เป็นทีน่่าอัศจรรย์ เชือ่กันว่าเป็นดว้ยพรของ
พระศาสดาประทานไว ้ความงดงามและความศักดิส์ทิธิข์องพระมหามนุีเลือ่งลอืไปไกล จงึเป็น
ที่หมายปองของกษัตรยิ์พม่านับตัง้แต่สมัยพระเจา้อโนรธาแห่งอาณาจักรพุกาม  บุเรงนอง

มหาราชแห่งหงสาวด ีและอลองพญามหาราชแหง่รัตนปุระอังวะลว้นเพยีรพยายามยกทัพไป
ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเพื่อเป็นศิรมิงคลแห่งดินแดนพม่าทุกยุคทุกสมัย 
จนกระทั่งสมัยพระเจา้ปดุง ก็สามารถน ามาไวท้ี่กรุงมัณฑะเลย์ วัดมหามัยมุนีมีธรรมเนียม

ปฏบิัตเิชน่เดยีวกับปูชนียสถานทกุแห่งในพม่าคอืไมอ่นุญาตใหส้ภุาพสตรเีขา้ใกลอ้งคพ์ระได ้
เท่าสุภาพบุรุษ ซึง่สามารถขึน้ไปปิดทองที่องค์พระไดเ้ลย โดยก าหนดเขตใหส้ตรกีราบ
สักการะไดใ้กลส้ดุราว 10 เมตร แต่สามารถซือ้แผ่นทองฝากผูช้ายไปปิดทองแทนได ้ดว้ย

เหตุแห่งความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรปูทีม่ชีวีติ จงึเป็นที่มาของธรรมเนียมที่ลา้งพระพักตร์
พระมหามัยมุนีทุกวันราวตสีีค่รึง่ ดังนั้นการไดร้่วมพธิลีา้งพระพักตรถ์อืเป็นสริมิงคล หลังจาก
นัน้เดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านชมตลาดชายโจ ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงมัณฑะเลย ์เป็นตลาดทีข่ ึน้ชือ่ว่าของถูก
และเป็นตลาดคา้สง่อกีดว้ย  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑเลย ์

12.45 น. ออกเดนิทางจากเมอืงมัณฑะเลย ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี  

เทีย่วบนิที ่FD254 (12.45-15.00) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

05-08 พ.ย.58 18,900.- 18,900.- 4,500.- 

12-15 พ.ย.58 18,900.- 18,900.- 4,500.- 

19-22 พ.ย.58 18,900.- 18,900.- 4,500.- 

03-06 ธ.ค.58 19,900.- 19,900.- 4,500.- 

10-13 ธ.ค.58 19,900.- 19,900.- 4,500.- 

17-20 ธ.ค.58 18,900.- 18,900.- 4,500.- 

24-27 ธ.ค.58 18,900.- 18,900.- 4,500.- 

31 ธ.ค.-03 ม.ค.59 20,900.- 20,900.- 4,500.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 200 บาท/ทา่น 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 
 
หมายเหตุ  

1.กรณีที่จองทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดนิทาง และช าระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15วนักอ่นเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 

15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี  

6.ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

 7.บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่ที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆ 

 8.ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามัน หรือ
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 9.เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉินตา่งๆ ขึน้อยู่ ณ หนา้งาน
นัน้ๆ 

 11.ภาพที่ใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณา

เท่านัน้ 
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RESERVATON FORM 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 

 


