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ออกในนามกลาง “Club Myanmar” 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

มณัฑะเลย ์ราชธานีแห่งสดุทา้ยของพม่า 

ชเวนนัดอว์ ผลงานระบือนาม งดงามงานไมส้ลกับนัลอืโลก 

วดักุโสดอ พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสดุในโลก 

พุกาม ทะเลเจดียแ์ห่งสวรรค์ 

เจดียช์เวสกิกอง มหาบูชาสถานแห่งพกุาม 

อนิทา แห่ง อนิเล 

วดัผ่องด่ออู พระบวัเข็มศนูยร์วมจติใจชาวอนิทา 

ย่างกุง้ อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอนัรุ่งเรือง 

เจดียช์เวดากอง เจดียค์ู่บา้นคู่เมือง ศนูยร์วมจติใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจ าปีมะเมีย 

สดุพเิศษ...แจกฟรีผา้ถุงลายมณัฑะเลย ์  
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
       วนัที ่1 

กรงุเทพ ฯ-มณัฑะเลย-์วดัมหากนัดายง-สะพานไมอู้เบง-พระราชวงัมณัฑะเลย ์
พระต าหนกัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-ภเูขามณัฑะเลย ์

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 
จากนั้นเดนิทางสูว่ดัมหากนัดายงค ์( รว่มท าบุญถวายสังฆทาน ) จากนั้นน าท่าเดนิทางสู ่

สะพานไมอู้เป็ง ชมสะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลก เป็นววิที่สวยมากส าหรับท่านที่ชอบการ

ถ่ายรูป จากนั้นน าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย  ์พระราชวังที่ส่วนใหญ่สรา้งดว้ยไมส้ัก

สวยงามแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง เครือ่งบนิฝ่ายพันธมิตรโดย

กองทัพอังกฤษ ไดท้ิง้ระเบดิมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลว่าเป็น

แหล่งซ่องสุมกองก าลังของกองทัพญี่ปุ่ น พระราชวังจึงถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง 

หลงเหลอืแต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิ ปัจจุบันพระราชวังที่

เห็นอยู่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองพระราชวังเก่าขึน้มา จากนั้นน าท่านชมพระต าหนกัไม้สกัช

เวนนัดอว ์พระต าหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลัง งดงามตามศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรการตาดว้ย

ลวดลายแกะสลักอันอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคาบานประตูหนา้ต่าง โดยเนน้ประวัตเิกี่ยวกับพุทธ

ประวัตแิละ ทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง แตภ่ายหลังพระองคส์ ิน้พระชนม์

พระเจา้ธบีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ซึง่เป็นต าหนักเดยีวทีร่อดพน้จาก

การทิง้ระเบดิจากกองทัพอังกฤษ จากนั้นน าท่านชมวดักุโสดอ เป็นวัดทีพ่ระเจา้มนิดง สรา้ง

ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงใหจ้ารึก

พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ์ลงบนหนิอ่อน 729 แผ่น ถอืเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่

ทีสุ่ดในโลก และถอืเป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตรท์ี่มกีารบันทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี 

และไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ สงู 30 เมตร ซึง่จ าลอง

รูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ช เวสิกองแห่งเมืองพุกาม จากนั้นน าท่ าน เดินทางสู่

เขามณัฑะเลย ์ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุด

ชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์อยูบ่นยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้

เมอืง ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑเลย ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงพืน้เมอืง 
   พกัที ่Yadabapon Dynasty Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

  
วนัที ่2 

มณัฑะเลย-์พุกาม-ทุง่ทะเลยเ์จดยี-์เจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนหุะ-วดักบุยางก-ีชเวกจุ ี
เจดยีส์พัพญัญู-เครือ่งเขนิ-พระอาทติยย์ามอสัดงทีส่วยงามทีส่ดุบนวหิารชเวชานดอร  ์
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมณัฑะเลย ์เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงพกุาม โดยสายการบนิ …(สายการ
บนิภายในประเทศ) ถงึสนามบนิเมืองพุกาม จากนั้นเดินทางต่อไปยังทุ่งทะเลยเ์จดยี ์

4000 องค  ์(เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์) เมืองพุกามเป็นเมืองเก่าแก่ตั ้งแต่สมัยพุทธ
ศตวรรษที ่16 เป็นเมอืงทีต่ดิอันดับเมอืงทีม่แีหลง่ท่องเทีย่วทางดา้นประวัตศิาสตรท์ีส่วยงาม
มากแหง่หนึง่ของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิง่ใหญ่ของเจดยีจ์ านวนมากกวา่ 5,000 องค ์

จนไดรั้บสมญาว่าเป็นเมอืงแห่งเจดยีส์ีพั่นองค ์ซึง่เป็นลักษณะทีบ่่งบอกถงึความรุ่งเรอืงของ
พุทธศาสนาในประเทศพม่าไดเ้ป็นอย่างดคีนทั่วไปจงึขนานนามเมอืงพุกามนี้ว่าเป็นอู่อารยิ

ธรรมของประเทศ เจดยีช์เวสกิอง ซึง่เป็นสถูปของพม่าโดยแท ้มลีักษณะเป็นสทีอง ขนาด
ใหญ่ ที่เชือ่ว่าภายในพระทันตธาตุ ของพระพุทธเจา้ต่อ จากนั้นน าท่านชมวดัอนนัดา ซึง่
วหิารแหง่นี้นับไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพกุาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส มมีขุยืน่

ออกไปทัง้ 4 ดา้น ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่นี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม 
จากนัน้พาทา่นชม วดัมนุหะ ทีส่รา้งโดยพระเจา้มนูกษัตรยิแ์หง่มอญ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเดน่คอืภาพ
จิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ น าท่านชม เจดียต์โิลมนิโล ที่
สันนิษฐานว่าน่าจะเพีย้นมาจากค าว่า “ ตโิลกมงคล ” จากนั้นน าท่านชม ชเวกุจ ีแปลว่าถ ้า

ทองทีย่ ิง่ใหญ่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีอ่ยู่ในชว่งต่อของศลิปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง 
จากนั้นน าทา่น นมสัการ เจดยีส์พัพญัญู ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมอืงพุกามมคีวามสงูถงึ 
6 เมตร ชม วหิารธรรมยนัจ ีทีต่ัง้โดดเดน่ยิง่ใหญ่ตระหง่านดังต านานทีโ่หดรา้ยตอ้งตามไป

ฟัง  น าทา่นแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของพกุามก็คอื เครือ่งเขนิ ซึง่ยอมรับกันวา่มชีือ่เสยีงทีส่ดุใน
พมา่ เชน่ ถว้ยน ้า จานรอง โถใสข่องตัง้แตข่นาดเล็กถงึใหญ่ หลังจากนัน้เดนิทางไปชม พระ
อาทติยย์ามอสัดงทีส่วยงามทีสุ่ดบน วหิารชเวชานดอร  ์จากจุดนี้จะมองเห็นทัศนียภาพ

ของทอ้งทุง่เจดยีนั์บพันๆ องค ์แหง่เมอืงพกุาม สดุลกูหลูกูตา ตืน่ตาประทับใจกับแสงสะทอ้น
ยามเย็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงหุน่กระบอกประจ าเมอืงพกุาม   
   พกัที ่Bagan Umbra Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

 
 
 

 

วนัที ่3 

พกุาม-เฮโฮ-วดัชเวยนัเป-ทะเลสาบอนิเล-วดัผอ่งดอ่อู(พระบวัเข็ม)-หมูบ่า้นทอผา้อนิปอขอม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิพุกาม เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเฮโฮ โดยสายการบนิ …(สายการบนิ

ภายในประเทศ) ถงึสนามบนิเมอืงเฮโฮ น าทา่นสู ่เมอืงหลวงเก่ารฐัฉาน ระหว่างทางแวะ
ชม วดัชเวยนัเป วัดเก่าแกข่องชาวไทยใหญ่ ซึง่ภาษาพม่าแปลว่าสมปรารถนามอีายเุกา่แก่
กวา่รอ้ยปี จากนั้นน าท่านสูท่า่เรอื น าท่านลองเรอืชมความงามของ ทะเลสาบอนิเล ชมวถิี
ชวีติของชาวอนิตา (ลูกแห่งทะเลสาบอนิเล) ทีอ่าศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบ และทะเลสาบอนิเล 
มพีืน้ที่ 158 ตร.กม. อยู่สงูกว่าระดับน ้ าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 
32 กม.กวา้ง 5 กม. เกดิจากล าธารหลายสายที่ไหลมาจากเทอืกเขาทีท่อดขนานไปทัง้ทาง

ทศิตะวันตกและตะวันออก มนี ้าไหลจากทะเลสาบ ไปลงแมน่ ้าสาละวนิ รอบทะเลสาบมชีมุชน
ชาวอนิตาอยูม่ากกวา่ 200 แหง่ ทา่นจะไดผ้่านชมตลาดเชา้ของชาวอนิตา,หมูบ่า้นชาวประมง,
หมูบ่า้นผลติเครือ่งเงนิ,เครือ่งทอง,โรงงานตมีดี แบบโบราณโดยวธิเีผาไฟถา่ย และทา่นจะได ้

สมัผัสกับวธิกีารหาปลาแบบ ชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้พายเรอืขาเดยีว  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พรอ้มสมัผัสกับ ววิทวิทัศน์รมิทะเลสาบอนิเล 
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จากนั้นน าท่าน นมสัการพระบวัเข็ม ณ วดัผ่อนดอ่อู พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ ี่แกะจากไม ้
จันทน์ เดมิมขีนาดเพยีง 5 ซ.ม.แตด่ว้ยศรัทธาเลือ่มใสของพทุธศาสนกิชนไดม้า ปิดทองจนมี
ขนาดใหญ่กวา่เดมิถงึ 6 เท่า สรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี พระพุทธรูป 5 องคน์ี้ (พระบัวเข็ม) 

ชาวบา้นจะอัญเชญิขึน้เรอืแหไ่ปตาม หมูบ่า้นตา่งๆ รอบๆ ทะเลสาบ (จะจัดขึน้หลังออกพรรษา 
15 วัน) จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีน่ าเสน้ใยบัวมาทอเป็น
เสือ้ผา้, ผา้พันคอ ฯลฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
   พกัที ่Golden Island Cottage หรอืเทยีบเทา่ (พกักลางทะเลสาบอนิเล) 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่4 

ทะเลสาบอนิเล-หมูบ่า้นอนิเด็น-วดัแมวกระโดด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นอนิเด็น  ซมึซบัธรรมชาตแิละวถิกีลางน ้าตลอดเสน้ทาง น าทา่นชม 

เจดยีย์งอ๊ก เป็นกลุ่มสถูปเจดีย์นับพันปีแมว้่าบางส่วนจะผุพังไปบา้งแลว้แต่ยังมีร่องรอย
แกะสลักบนผนังปนูใหเ้ห็นอยู ่ จากนั้นชม เจดยีช์เวอนิเด็น ตัง้อยูบ่นเนินเขาทีต่อ้งใชเ้วลา
ประมาณ 15 นาทีในการเดนิทาง เจดีย์แห่งนี้มีอายุนับพันปี รายลอ้มดว้ยสถูปเจดีย์เล็กๆ 
มากมาย บางสว่นถูกบรูณะแลว้เป็นสทีองอรา่ม บางสว่นยังเป็นซากปรักหักพังอยูแ่ละสามารถ
มองเห็นววิทะเลสาปไดแ้บบไกลๆ ดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พรอ้มสมัผัสกับ ววิทวิทัศน์รมิทะเลสาบอนิเล 
น าท่านชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี พรอ้มน าท่านชมนพมาสพระไมส้ักทอง การ
แกะลายสลักออ้นชอ้ย สวยงามมากๆ เป็นส านักสงฆท์ี่รวบรวมพระพุทธรูปส าคัญๆ ไว ้เป็น

จ านวนมากเป็นวัดทีไ่ดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้ักถงึ 654 ตน้ 
สรา้งในปี ค.ศ 1205 สมัยพระเจา้มนิดง ชมแปลงผกัลอยน า้ ซึง่เป็นภูมปัิญญาของชาว
อนิทราในการด ารงชพีจนสามารถสรา้งเป็นอาชพีและกลายเป็นสนิคา้สง่ออกไดด้ว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
   พกัที ่Golden Island Cottage หรอืเทยีบเทา่ (พกักลางทะเลสาบอนิเล) 

 

 
 

 

 
 

 
 

วนัที ่5 

ทะเลสาบอนิเล-เฮโฮ-ยา่งกุง้-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-มหาเจดยีช์เวดากอง-วดัพระหนิออ่น 
กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฮโล เพือ่เดนิทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยสายการบนิ …(สายการบนิ
ภายในประเทศ) ถงึสนามบนิกรุงยา่งกุง้ จากนั้นน าท่านชม เจดยีโ์บดาทาวน ์สรา้งโดย

ทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเพือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 
2486 เจดียแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรปูทองเงนิ ส ารดิ700 องค ์และจารกึดนิเผา
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ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์
ประกอบดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธ ินมัสการ เทพทนัใจ เทพเจา้
ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย ทีน่ยิมไหวข้อพรและเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บา้นคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 
2,500 ปี เป็นทีป่ระดษิฐานพระเกศาธาตุ 8 เสน้ ของพระพุทธเจา้ องคพ์ระเจดีย ์สรา้งดว้ย

ทองค าหนัก 2 ตัน ขนาดเทา่ไขไ่กป่ระดับดว้ยเพชร 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิไกบ่นยอดเจดยี ์
ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตมิากมายพากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและ

กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย น าท่านชม วดัพระหนิอ่อน ซึง่เป็นวัดที่มพีระพุทธรูปท าจากหนิ
ออ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

17.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี  

เทีย่วบนิที ่FD254 (17.30-19.05) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

14-18 ต.ค.58 31,900.- 31,900.- 6,000.- 

21-25 ต.ค.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

14-18 พ.ย.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

01-05 ธ.ค.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

09-13 ธ.ค.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

31 ธ.ค.58-04 ม.ค.59 35,900.- 35,900.- 6,000.- 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารในประเทศชัน้ประหยัด มัณฑะเลย-์พกุาม, พกุาม-เฮโฮ, เฮโฮ-ยา่งกุง้ 
 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% 
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หมายเหต ุ 

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  

 

 
 
 

 


