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ออกในนามกลาง “Club Myanmar” 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

มณัฑะเลย ์ราชธานีแห่งสดุทา้ยของพม่า 

พระมหามยัมุนี พระพุทธรปูท่ีมีชีวิตเทศนาเองได ้

ชเวนนัดอว์ ผลงานระบือนาม งดงามงานไมส้ลกับนัลอืโลก 

วดักุโสดอ พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสดุในโลก 

 โมนยวา พระใหญ่สดุอลงัการ 

เจดียส์มัพุทเธ เจดียร์ายรอบ 845 องค์ 

ถ า้โพวินต่อง UNSEEN MYANMAY 

พุกาม ทะเลเจดียแ์ห่งสวรรค์ 

เจดียช์เวสกิกอง มหาบูชาสถานแห่งพกุาม 

สดุพเิศษ...แจกฟรีผา้ถุงลายมณัฑะเลย ์  
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

       วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว-์วดักโุสดอ 

วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย-์โชวพ์ืน้เมอืง 
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑเลย ์ประเทศพม่า โดยสายบนิแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที ่FD 244 

(10.50-12.15) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองมณัฑะเลย ์หลังผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่
ประเทศพมา่ ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่สรา้งดว้ยไมส้กัสวยงามแห่ง

หนึง่ของเอเชยี ในสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง เครือ่งบนิฝ่ายพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ได ้

ทิง้ระเบดิมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าเป็นแหล่งซอ่งสมุกอง

ก าลังของกองทัพญี่ปุ่ น พระราชวังจึงถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืแต่ป้อม

ปราการและคนู ้ารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิ ปัจจุบันพระราชวังทีเ่ห็นอยูรั่ฐบาลพมา่ได ้

จ าลองพระราชวังเก่าขึน้มา จากนั้นน าท่านชมพระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระต าหนักนี้

สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลัง งดงามตามศลิปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรการตาดว้ยลวดลายแกะสลักอันออ่น

ชอ้ย ทั ้งหลังคาบานประตูหนา้ต่าง โดยเนน้ประวัตเิกี่ยวกับพุทธประวัตแิละ ทศชาตขิอง

พระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง แต่ภายหลังพระองคส์ ิน้พระชนมพ์ระเจา้ธบีอ พระโอรสก็

ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ซึง่เป็นต าหนักเดยีวทีร่อดพน้จากการทิง้ระเบดิจากกองทัพ

อังกฤษ จากนัน้น าทา่นชมวดักุโสดอ เป็นวัดทีพ่ระเจา้มนิดง สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่การ

สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่4 และพระองคท์รงใหจ้ารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ์

ลงบนหนิอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สดุในโลก และถอืเป็นครัง้แรกใน

ประวัตศิาสตรท์ีม่กีารบันทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาล ีและไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑป อยู่

รอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ สงู 30 เมตร ซึง่จ าลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิอง

แห่งเมอืงพุกาม จากนั้นน าท่านชมวดักุสนิารา เป็นวัดที่มีอายุหลายรอ้ยปีประดษิฐานพระ

พุทธไสยาสน์ ปางปรนิิพพาน มคีวามสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเยีย่มชมวธิกีารผลติแผ่น

ทองค าเปลว ซึง่เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจในเมอืงมัณฑะเลยม์กีารใชแ้รงงานจากคนในการผลติ

ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนเสร็จสิน้เป็นแผ่นทองค าเปลว จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่ขามณัฑะเลย ์

ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม

ทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทัง้เมอืง ชมพระ

อาทติยล์ับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑเลย ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงพืน้เมอืง 
   พกัที ่Yadabapon Dynasty Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2 

มณัฑะเลย-์พธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ-ีโมนยวา-วดัโพธติาตอ่ง-วดัเจดยีส์มัพุทเธ-ถ า้โพวนิตอ่ง 

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 าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโมนยวา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมงระหวา่งทางชมทัศนียภาพ
ไร่นาป่าเขาวถิกีารด าเนินชวีติของชาวพม่า ไร่แตงโม ทุ่งขา้วโพด หรือพืชพันธุ์อืน่ๆ ตาม

ฤดูกาล น าท่านชมวดัโพธติาตอ่ง (Bodhi Tataung) ซึง่มพีระพุทธรปูอยู่ 1,000 องค ์ใตต้น้
โพธ ์1,000 ตน้ และมพีระนอนและพระยนืที่สงูถงึ 132 เมตร อยู่บนยอดเขา จากนั้นวน าชม 
วดัเจดยีส์มัพุทเธ (Thanboddhay Temple) ซีง่สรา้งขึน้ในรปูทรงของบุโรพทุโธทีเ่กาะชวา 

สรา้งมา 700 ปีกว่าปี แลว้(แต่บูรณะใหม่ในปี 2486) ซึง่มเีจดยี์รายรอบถงึ 845 องค ์และมี
องคพ์ระทธุรปูบรรจุอยูถ่งึ 582,363 องค ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูถ่ า้โพวนิตอ่ง ตัง้อยู่นอกเมอืงมอญยอไปราว 25 กโิลเมตร เป็นการ
เจาะภูเขาหนิทรายเขา้ไปเป็นหอ้งคูหาต่างๆ กวา่ 900 คูหานอ้ยใหญ่ มอีายุมากกว่า 200 ปี
แลว้ โดยภายในหอ้งคูหาประดษิฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ โดยเฉพาะปางมารวชิัยและปาง

ปรนิิพพาน ในบางถ ้าประดษิฐานพระพทุธรปูเพยีงองคเ์ดยีว ชาวพม่านยิมมาน่ังสมาธ ิโดยถอื
เฉกเชน่การปวารณาตัวถวายพระพทุธเจา้แบบตัวตอ่ตัว ไมเ่พยีงแตม่หัศจรรยก์ารเจาะภเูขาทัง้
ลกูใหก้ลายเป็นถ ้าจ านวนมากมายเท่านั้น โดยเฉพาะเมือ่ยอ้นไปในยคุทีไ่รเ้ทคโนโลยเีครือ่ง

ทุน่แรงตา่งๆ อย่างเมือ่ 200 ปีกอ่น ในบางถ ้าบางคูหาทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้มาหน่อย ประดษิฐาน
พระพุทธรปูมากกวา่ 1 องค ์พรอ้มภาพจติรกรรมฝาผนังทีเ่รือ่งราวเกีย่วกับชาดกตา่งๆ รวมทัง้

เรือ่งราว ลวดลายอันเกีย่วเนื่องกับพระพทุธศาสนา ศลิปะภาพเขยีนสบีนจติรกรรมฝาผนังและ
พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่อยู่ในถ ้าโพวนิต่องนั้น คาดว่ามีอายุยอ้นไปตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ถงึ 
ศตวรรษที ่18 เราสามารถเรยีกสถานทีแ่หง่นี้ไดว้า่ “อันซนีเมยีนมาร”์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Chindwin Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 

โมนยวา-พกุาม-พระเจดยีช์เวซกิอง-วดักบุยางก-ีวดัมนหุา-วดัอนนัดา-ทุง่เจดยีพ์กุาม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพุกาม หรอืทีเ่รารูจั้กในนามอาณาจักรพกุามเดมิ (Pagan หรอื Bagan) 
เมอืงมรดกโลก ตัง้อยู่ทางเหนือของกรงุย่างกุง้ 680 กโิลเมตร เป็นดนิแดนอารยธรรม แห่ง
หนึ่งของโลก เพราะมวัีดวาอารามมากมาย ตลอดจนเจดยีก์ว่า 4,000 องค ์เป็นเมอืงส าคัญ

ทางพุทธศาสนา มีศิลปะการก่อสรา้งแบบอินเดีย น าท่านชมพระเจดีย ์ชเวซิกอง 
(SHWEZIGON PAGODA) ซึง่เป็นสถปูของพมา่โดยแท ้มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ทีเ่ชือ่
กัน วา่ภายในบรรจุ พระทันตธาตขุองพระพทุธเจา้ มคีวามสงูถงึมคีวามสงูถงึ 60 เมตร จากนั้น

ชมวดักุบยางก  ี(GUBYAUKKYI TEMPLE ) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ที่
โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ ชมวดัมนุหา 
(MANUHA TEMPLE) สรา้งโดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิ์แห่งมอญ  ชมพระโตภายในวหิารที่

สะทอ้นความอดึอัดคับขอ้งใจของพระเจา้มนูหะ  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมวดัอนนัดา (ANANDA TEMPLE) ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่

ทีสุ่ดในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตุรัส มมีุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหมือนไม ้
กางเขน แบบกรกี ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่นี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม 

และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นี้ก็คอื ชา่งไดท้ าการสอ่งแสงสว่างเขา้ไปในวหิารเฉพาะใหต้รง
องค์พระประธาน  แลว้ชมวหิารธรรมยนัจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั ้งโดดเด่นยิ่งใหญ่
ตระหง่านดังต านานที่โหดรา้ยตอ้งตามไปฟัง แลว้ชมเจดยีส์พัพญัญู เป็นวหิารสงูที่สดุใน

พุกามทรงสีเ่หลี่ยมจตุรัส มีความสูง 201 ฟุต เป็นวัดประจ ารัชกาลพระเจา้อลองสนิธ สรา้ง
เลียนแบบวัดในประเทศอินเดีย สูงหา้ชัน้โดยชัน้ที่สีเ่ป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับ
ตน้แบบและชัน้ที่หา้เป็นองค์พระสถูปอันศักดิ์สทิธิ์ ชมเจดยีต์โิลมนิโล (HTILOMINLO 

TEMPLE) ทีส่นันษิฐานวา่น่าจะเพีย้นมาจากค าว่า “ตโิลกมงคล” เยีย่มชมโรงงานเครือ่งเขนิ 
ชมขัน้ตอนการผลติ และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เครือ่งเงนิทีม่คีณุภาพ เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเมืองพุกาม จากนั้ชมพระอาทิตย์อัสดงที่เจดีย ์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW 

PAGODA) ทีต่ัง้อยูก่ลางทะเลเจดยี ์ท่านสามารถชมววิทะเลเจดยี ์360 องศา ไดอ้ยา่งชดัเจน
และสวยงาม เชญิทกุถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงโชวห์ุน่กระบอกพืน้เมอืงพกุาม 

   พกัที ่Bagan Umbra Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่4 

พกุาม-สนามบนิมณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
12.45 น. ออกเดนิทางจากเมอืงมัณฑะเลย ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี  

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

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

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

05-08 พ.ย.58 19,900.- 19,900.- 4,500.- 

12-15 พ.ย.58 19,900.- 19,900.- 4,500.- 

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

24-27 ธ.ค.58 19,900.- 19,900.- 4,500.- 

31 ธ.ค.58-03 ม.ค.59 19,900.- 19,900.- 4,500.- 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 200 บาท/ทา่น 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 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  

 

 
 
 


