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ออกในนามกลาง “Club Myanmar” 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

มณัฑะเลย ์ราชธานแีห่งสดุทา้ยของพม่า 

พระมหามยัมุนี พระพทุธรปูท่ีมีชวิีตเทศนาเองได ้

ชเวนนัดอว์ ผลงานระบอืนาม งดงามงานไมส้ลกับนัลอืโลก 

วดักุโสดอ พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสดุในโลก 

 อเูบง็ สะพานไมส้กัยาวท่ีสดุในโลก 

พกุาม ทะเลเจดยีแ์ห่งสวรรค์ 

เจดยีช์เวสกิกอง มหาบชูาสถานแห่งพกุาม 

สดุพเิศษ...แจกฟรผีา้ถุงลายมณัฑะเลย ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
       วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์พกุาม-ทะเลเจดยีเ์มอืงพกุาม-การแสดงหุน่กระบอก 

08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง
เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑเลย  ์ประเทศพมา่ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี เที่ยวบนิที่ FD 244 

(10.50-12.15) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองมณัฑะเลย ์หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่
ประเทศพมา่ ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพุกาม โดยรถบัสปรับอากาศ ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 5- 6 

ชั่วโมง เมอืงพุกาม (Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องค ์ทีม่อีายกุวา่ 2,000 ปี ของกษัตรยิ์

อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม น าท่านขึน้ไปชมทะเลเจดยีเ์มอืงพุกามในมุมมอง 360 

องศา ทีเ่จดยีช์เวสนัดอว ์เจดยีแ์ห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เหมาะแก่

การชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ตรู่ ซึง่จะเห็นววิของเจดยี์

นับพันองคไ์กลสดุลูกหลููกตา เจดยีแ์หง่นี้จะแบ่งเป็น 4 ชัน้ สามารถเลอืกถ่ายรูปไดต้ัง้แตช่ัน้

แรก จนถงึชัน้บนสดุของตัวเจดยี ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงหุน่กระบอกเมอืงพกุาม 
   พกัที ่Bagan Umbra Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที ่2 
พกุาม-ตลาดยองอ-ูเจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนหูา-วดักบุยางจ-ีมณัฑะเลย ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
  น าท่านชมตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมอืงพุกามที่ขายสนิคา้ทุกชนิด ทัง้เครือ่งอุปโภค-

บรโิภค ขา้วปลาอาหาร ผักสด เสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง เหมาะส าหรับเดนิชมและเลอืกซือ้
ของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขนิที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือประณีตและออกแบบสวย 
จากนั้นน าท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัตศิาสตร์ของอาณาจักรพุกาม สักการะ 
เจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศักดิส์ทิธข์องพมา่ซึง่เป็นสถูป
ดัง้เดมิของพม่าโดยแท  ้สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย์ เพื่อใชบ้รรจุพระบรม
สารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่นมลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนต์
และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม จากนัน้ชมวดัอนนัดา ตัง้อยู่ทาง
ทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจนเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน
พุกาม รูปร่างเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น ซึง่ต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็น
ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม สิง่ที่น่าทึ่งของวหิารแห่งนี้คือ ที่ช่อง
หลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งลอดลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอัศจรรย ์
จากนั้นชมวดัมนูหา สรา้งโดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติ
หนา้ โครงสรา้งคอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหนึง่องค ์กับ พระพุทธรปูอกีสามองคท์ีน่ั่งเบยีดเสยีด
อยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ี้เป็นอย่าง จากนั้นน า
ท่านชมวดักุบยางจี สรา้งขึน้โดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธ ิส ิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพ
จติรกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพกุาม ทีย่ังคงเหลอือยู ่

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ชั่วโมง น า
ท่านชมวดัมณัฑะเลย์จอกทอคยี อีกหนึ่งวัดส าคัญของเมืองที่ตั ้งอยู่บริเวณ เชิง
เขามัณฑะเลย ์ภายในวดัประดษิฐานพระพุทธรูปหนิออ่นองคใ์หญ่ทีส่รา้งในสมัยพระเจา้มนิดง 
แลว้เสร็จใน พ.ศ. 2408 องคพ์ระแกะสลักจากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวออกมาเป็นพระพุทธรูป
ทีม่พีทุธลักษณะอันงดงาม และเคยเป็นพระพทุธรปูหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพมา่ กอ่นจะ
ถกูชงิต าแหน่งโดยพระพทุธรปูหนิออ่นสรา้งใหมใ่นเมอืงยา่งกุง้เมือ่ไมก่ีปี่มานี ้

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Yadanapon Dynasty Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่3 

มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง-ทะเลสาบตองตามนั-วดัมหากนัดายงค ์
พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว-์วดักโุสดอ-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย-์การแสดงพืน้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญช่ือ่
วา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายุกวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตอง
ตามนั (Toungthamon) จากนัน้น าท่านร่วมท าบญุถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์(Maha 
Gandayon Monastery) ซึง่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึง่ในช่วงเพลจะมี
ภกิษุสงฆนั์บรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพือ่รับถวายภัตตาหารเพล 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นท่านเดนิทางสูตัวเมอืงมณัฑะเลย  ์น าท่านชมพระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์

(Golden Palace Monastry) พระต าหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพมา่

แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา บานประตแูละหนา้ตา่ง 

โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพทุธประวตั ิและทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง

ในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานจีากเมอืงอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่ 

เป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองคส์ ิน้พระชนม์ พระเจา้ธบีอ หรือ 

สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอื จากนัน้น าท่านชมวดั

กโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ สังคายนาพระไตรปิฎกครัง้

ที ่5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์จากนัน้ชมวดักสุนิารา เป็น

วัดที่มีอายุหลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรนิิพพาน มีความสวยงามมาก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขามณัฑะเลย ์ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขา

ลกูนี้สงู 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่อยูบ่นยอด

เขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับฟ้าอัน

สวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงพืน้เมอืงมัณฑะเลย ์
   พกัที ่Yadanapon Dynasty Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 

 



 

4 
 

วนัที ่4 

มณัฑเลย-์พธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ-ีพระราชวงัมณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ 

03.45 น. พรอ้มกัน ณ ล็อบบีโ้รงแรม เพือ่น าทา่นไปนมัสการพระมหามยัมนุ ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุ 
1 ใน 5 แห่งของพม่าตามต านานเล่าว่า พระเจา้จันทสุรยิะ กษัตรยิข์องชาวยะไข่แห่งเมอืง
ธัญญวด ี(ปัจจบุันอยูใ่นรัฐยะไข ่ทางดา้นตะวนัตกของพมา่ตดิกับบังคลาเทศ) โปรดฯใหส้รา้ง
พระมหามัยมุนี ซ ึง่แปลวา่ “มหาปราชญ์” ขึน้ในปี พ.ศ.689 หรอืเกอืบสองพันปีมาแลว้ เหตุ
เพราะพระพุทธเจา้เสด็จมาเขา้พระสบุนิประทานพรแก่พระเจา้จันทสรุยิะ ใหส้รา้งพระพุทธรูป
องคน์ี้ข ึน้เพือ่เชดิชพูุทธศาสนาใหรุ้่งเรอืงแต่เนื่องจากวา่มขีนาดใหญจ่งึตอ้งหลอ่แยกเป็นชิน้
แลว้จงึน ามาประสานกันไดส้นทิจนไม่เห็นรอยต่อเป็นทีน่่าอัศจรรย์ เชือ่กันวา่เป็นดว้ยพรของ
พระศาสดาประทานไว ้ความงดงามและความศักดิส์ทิธิข์องพระมหามนุเีลือ่งลอืไปไกล จงึเป็น
ที่หมายปองของกษัตรยิพ์ม่านับตัง้แต่สมัยพระเจา้อโนรธาแห่งอาณาจักรพุกาม  บุเรงนอง
มหาราชแห่งหงสาวด ีและอลองพญามหาราชแห่งรัตนปุระอังวะลว้นเพยีรพยายามยกทัพไป
ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเพื่อเป็นศิรมิงคลแห่งดินแดนพม่าทุกยุคทุกสมัย 
จนกระท่ังสมัยพระเจา้ปดุง ก็สามารถน ามาไวท้ี่กรุงมัณฑะเลย์ วัดมหามัยมุนีมีธรรมเนียม
ปฏบิัตเิชน่เดยีวกับปชูนียสถานทุกแหง่ในพมา่คอืไมอ่นุญาตใหส้ภุาพสตรเีขา้ใกลอ้งคพ์ระได ้
เท่าสุภาพบุรุษ ซึง่สามารถขึน้ไปปิดทองที่องค์พระไดเ้ลย โดยก าหนดเขตใหส้ตรีกราบ
สักการะไดใ้กลสุ้ดราว 10 เมตร แต่สามารถซือ้แผ่นทองฝากผูช้ายไปปิดทองแทนได ้ดว้ย
เหตุแห่งความศรัทธาวา่เป็นพระพุทธรูปทีม่ชีวีติ จงึเป็นทีม่าของธรรมเนียมที่ลา้งพระพักตร์
พระมหามัยมุนีทุกวันราวตสีีค่รึง่ ดังนัน้การไดร้่วมพธิลีา้งพระพักตรถ์อืเป็นสริมิงคล หลังจาก
นัน้เดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัทีส่ว่นใหญส่รา้งดว้ยไมส้กัสวยงามแหง่หนึง่ของ
เอเชยี ในสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง เครือ่งบนิฝ่ายพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิง้ระเบดิ
มากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลวา่เป็นแหล่งซ่องสุมกองก าลังของ
กองทัพญีปุ่่ น พระราชวงัจงึถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืแตป้่อมปราการและคู
น ้ารอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดัง้เดมิ ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่ รัฐบาลพม่าไดจ้ าลอง
พระราชวงัเกา่ขึน้มา ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์

12.45 น. ออกเดนิทางจากเมอืงมัณฑะเลย ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี  

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

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

15-18 ต.ค.58 18,900.- 18,900.- 4,500.- 

22-25 ต.ค.58 19,900.- 19,900.- 4,500.- 

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 21,900.- 21,900.- 4,500.- 

10-13 ธ.ค.58 21,900.- 21,900.- 4,500.- 

15-18 ธ.ค.58 20,900.- 20,900.- 4,500.- 

23-26 ธ.ค.58 21,900.- 21,900.- 4,500.- 

31 ธ.ค.-03 ม.ค.59 24,900.- 24,900.- 4,500.- 

01 - 04 ม.ค.59 24,900.- 24,900.- 4,500.- 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
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 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 200 บาท/ทา่น 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
หมายเหต ุ 

1.กรณีทีจ่องทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทาง และช าระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15วันกอ่นเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย 

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  

6.ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

 7.บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

 8.ราคานีค้ดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอื
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 9.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉนิตา่งๆ ขึน้อยู ่ณ หนา้งาน
นัน้ๆ 

 11.ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่่องเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณา
เทา่นัน้ 
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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  

 
 
 


