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       ขอเสนอโปรแกรมน ำเที่ยวประเทศพม่ำ   เยอืนดินแดนแห่งศำสนำ และ อำรยธรรม สมัผสัเมือง 
    เกา่มณัฑะเลย ์ชมทุ่งเจดียส์ี่พนัองค ์แหง่เมืองพกุาม ถอืเป็นราชธานีแหง่สุดทา้ยของพระราชวงศพ์ม่า   

   และเที่ยวชมกลุม่ชาตพินัธุไ์ทใหญ่ รฐัฉาน ทะเลสาบอนิเล 
                                         

               โปรแกรมทวัรพ์เิศษ 
 รว่มพธิศีกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมนีุ  

สิ่งศกัด์ิสทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
 เที่ยวชม สะพานไมส้กัอแูบ็ง ที่ยาวที่สดุในโลก 
 ชมความงดงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ราชธานีแหง่สุดทา้ย 
 สกัการะ เจดียช์เวสกิอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
 สกัการะ พระบวัเข็ม ณ.วดัพองดออ ูทะเลสาบอนิเล 
 ชมวถิชีีวติชาวอนิคา คนพายเรอืดว้ยเทา้ สว่นปลูกผกัลอยน ้า 

 

          
          เมนูพเิศษ 
 กุง้แม่น ้ าเผ่า ท่านละ 1 ตวั 
 อาหารพื้นเมืองพม่า 
 อาหารไทย รสชาตคินไทย 
 น ้าด่ืมทกุวนั วนัละ 2 ขวด 

 

 
 

ทวัรพ์มา่ : รหสั RGN139  
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โปรแกรม 5 วนั 4 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเมียนมารแ์อรเ์วย ์

 
 

 

รายละเอยีดการเดินทาง 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย ์–เมืองอมรปรุะ-พระเวรสนาเจดีย-์สะพานไมอ้เูบ็ง 

10.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4  ประตู 6 เคาน์เตอร ์N สายการบนิเมียนมารแ์อรเ์วย ์

Myanmar Airway (8M) โดยมีเจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน  

13.45 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ 8M 338  ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง ** 

15.20 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

บ่าย   น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปุระ (Amrapura)  เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเมอืง

มณัฑะเลย ์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี เป็นราชธานีแห่งหน่ึงของพม่าก่อนที่จะยา้ยมายอยู่ที่เมือง

มณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400 ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น า้อิระวดี เจดียจ์  านวน

มากมาย ที่ต ัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขา และรมิฝัง่แม่น า้ น าท่านชม พระเวรสนาเจดีย ์เป็นพระเจดยีป์ระดบั

ประดาดว้ยหยกท ัง้ภายใน และภายนอก รวมท ัง้หยกกอ้นใหญ่ที่อยู่ใตย้อดฉตัร ดว้ยมูลค่าก่อสรา้ง

มหาศาล ซึง่จะกลายเป็นเจดยีห์ยกองคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก 

  ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของ

สะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอด

ขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอก

ตอจี ซึง่มเีจดียท์ี่สรา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งเมอืงพกุาม 

พรอ้มชมพระอาทติยอ์สัดง ยามเยน็พรอ้มวถิชีีวติของคน

ทอ้งถิน่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัที่ SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 

วนัที่สอง มณัทะเลย-์พกุาม-วดัมนุหา-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ี 

   วดัติโลมินโล-เจดียส์พัพญัญู-ชมวิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เวซานดอว-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุน่ 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น.     น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ มณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

09.10 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิยองอู สู่เมอืงพกุาม  โดยสายการบนิ AIR KBZ เทีย่วบนิที่ K7-230 

10.40 น.     เดินทางถึงเมอืงพุกาม (Bagan) น าท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูป

ด ัง้เดิมของพม่าโดยแท ้ม ีลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่

ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรีระหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชุม
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สวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม  วดัอนันดา (Ananda 

Temple) ต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว 

มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งน้ีนบัไดว้่า

เป็นวหิารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลีย่มจตัุรสั 

มีมุขเด็จยื่นออกไปท ัง้ 4 ดา้น  ซึ่งต่อมาเจดียแ์ห่ง น้ีเป็นตน้แบบ

ของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของ

วหิารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่าง

น่าอศัจรรย ์

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอน

ใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะ

กษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จึงไดน้ าอญั

มณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มี

พระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ ัง่เบยีดเสยีดอยู่

ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองค์

น้ีเป็นอย่างดี จากนั้นพาท่านเที่ยว วดักุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของ        

พระเจา้จนัสทิธะ สิง่ที่โดดเด่นคือ ภาพจติกรรมฝาผนงัที่งดงามที่สุดในพกุาม ที่ยงัคงเหลอือยู่ จากนัน้

เขา้ชมวดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-

มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สี่ยงทางเลอืกใหเ้ป็นราช

ทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทิ ศ          

ท ัง้สองช ัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโล

มนิโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่ามีความสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก นมสัการ 

เจดียส์พัพญัญู ซึ่งเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม น าท่าน ชมวิหารธรรมยนัจี(Dhammayangyt) 

สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป 

ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ต ัง้โดดเด่น

ยิง่ใหญ่ตระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนัน้น าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทติย์

ลบัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 

360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งน้ี  

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  

                  ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นทีดู่เหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

               พกัที่ RAZAGYO HOTEL//ARTHAWHA HOTEL ณ เมืองพกุาม (หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว ) 

วนัที่สาม         เมืองพกุาม-เฮโฮ-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ ู-หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม  

                 สว่นผกัลอยน ้า - วดันแพซอง 

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิยองอู 

09.35 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิเฮโฮ โดยสายการบนิ AIR KBZ เทีย่วบนิที ่K7-248 

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ (Heho) จากนัน้เดินทางต่อไปยงัเมืองหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State)          

นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 ช ัว่โมงครึ่ง จากนัน้นัง่เรือเพื่อไปชมทะเลสาบอนิเล (Inle Lake) มพีื้นท ี



RGN139 - ทวัร์พมา่ มณัฑะเลย์ อมระปรุะ พกุาม ทะเลสาบอินเล 5 วนั 4 คืน BY 8M                                                           4 

158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 

กม.  เกิดจากล าธารหลายสายที่ไหลมาจากเทอืกเขาทีท่อดขนานไปท ัง้ทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มี

น า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น า้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีนุชนชาวอนิตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง  ท่านจะ

ไดผ่้านหมู่บา้นชาวประมง,หมู่บา้นผลติเครื่องเงนิ, เครื่องทอง, โรงงานตีมดีแบบโบราณโดยวธิีเผาไฟ 

ท่านจะไดส้มัผสักบัวธิีการหาปลาแบบชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้พาย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล 

น าท่านเที่ยวชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพทุธรูป 5 องคน้ี์ (พระบวัเข็ม) ชาวบา้น

จะ อญัเชญิขึ้นเรือแลว้แห่ไปตามหมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 

วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึปจัจุบนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดิม

ถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปที่ศกัดิ์สทิธ์ิคู่ทะเลสาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพือ่เป็นสริิ

มงคล  จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่น าเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสื้อผา้, 

ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัที่พกั พกัผ่อนกบั

บรรยากาศของ ทะเลสาปอนิเลย  ์หลงัจากนัน้เดินทางไป สวนลอยน ้ า (Floating Garden) ที่ปลูกผกั

มากมาย เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าท ัง้ประเทศได ้หลงัจากนัน้

น าท่านไป ส านักสงฆ์วดันแพซอง (Nga-Phe-Kyanng Monastary )เป็นส านักสงฆ์ที่รวบรวม

พระพุทธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัที่ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ย

เสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง                

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

     พกัที่ HUPIN HOTEL//PARADISE RESORT ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า)  

วนัที่สี่         อนิเล-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระต าหนักไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอภเูขา 

               มณัฑะเลย ์  

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่สนามบนิเฮโฮ เพือ่เดนิทางกลบัมณัฑะเลย ์

10.00 น. บนิลดัฟ้าสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ AIR KBZ เทีย่วบนิที ่K7-249 

11.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ.กุง้แม่น ้ าเผ่า ท่านละ1 ตวั) 

บ่าย   จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) 

พระราชวงัที่ ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึง

ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร ัง้

ที่ 2 วนัที่  20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดย

ก อ งท ัพ อ ั ง ก ฤ ษ  ได ้ทิ้ ง ร ะ เบิ ด จ า น ว น ม าก ม าย ถ ล่ ม

พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น 

พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง  หลงเหลอืก็แต่ป้อม
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ปราการและคูน า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของด ัง่เดิมอยู่ ปจัจุปนัพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่

รฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา น าท่านชม พระต าหนักไมส้กัชเวนานจอง 

(Golden Palace Monastry) พระต าหนกัน้ีสรา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้

ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง  โดยเนน้

รายละเอียดเกี่ยวกบัพทุธประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา้  สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ.2400 

ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระต าหนกัยามแปร

พระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกั

น้ีถวายเป็นวดั  ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ   

น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการ สงัคายนาพระไตรปิฎก

คร ัง้ที่ 5 มแีผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึ

ไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 

เยน็ น าท่านเดินทางสู่ ภูเขามณัฑะเลย  ์ ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 

เมตร ซึ่งเป็นจุดชมววิทิวทศันท์ี่สวยงามที่สุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

                พกัที่ SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอืเทียบเท่า) 

วนัที่หา้ พระมหามยัมนีุ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ 

04.00 น. จากนัน้น าท่านไปนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ

สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค า

ขน าด ใหญ่ ทรงเครื่ อ งกษ ัตริย ์ที่ ได ้ร ับการขนานนามว่ า 

“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่

เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ .ศ .689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ย

ทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้

ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหา

มุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ .ศ. 2422 

สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท า ใหท้องค าเปลวที่ปิด

พระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะ

วดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาล ีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่

สุดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไป

จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร ัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มท ัง้ร่วมพิธีการอนัส าคญัลา้งพระพกัตรถ์ือเป็นการ

สกัการะเพือ่ความเป็นสริิมงคล หลงัจากนัน้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณ   วดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลาย

รอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรนิิพพาน สวยงามมาก  

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์

07.00 น. ออกเดนิทางไปสนามบนิมณัฑะเลย ์เมือ่ถงึสนามบนิมณัฑะเลย ์มคัคุเทศก ์จะดูแลอ านวยความสะดวก

ในการเชค็อนิน ์และน าส่งท่านเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

10.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิเมียนม่ารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ 8M337  
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                  ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 
 

 
  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  

 

ก าหนดการเดินทาง ปี พ.ศ.2560 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

28 ม.ค. 60 1 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

4 ก.พ. 60 8 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

11 ก.พ. 60 15 ก.พ. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

18 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

25 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

4 มี.ค. 60 8 มี.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

11 มี.ค. 60 15 มี.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

18 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

25 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

1 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

8 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

15 เม.ย. 60 19 เม.ย. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

22 เม.ย. 60 26 เม.ย. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

29 เม.ย. 60 3 พ.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

6 พ.ค. 60 10 พ.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

13 พ.ค. 60 17 พ.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

20 พ.ค. 60 24 พ.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

27 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

10 มิ.ย. 60 14 มิ.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

24 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

1 ก.ค. 60 5 ก.ค. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 
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8 ก.ค. 60 12 ก.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,500 

29 ก.ค. 60 2 ส.ค. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 
1.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง      (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์      

3.    คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  

 

.…………………………อตัรานีร้วม………………………………… 
ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-มณัฑะเลย ์-กรุงเทพฯ (ต ัว๋กรุป๊) ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีร่ะบไุวใ้นรายการ   

ค่าทีพ่กัตามที่ระบใุนรายการ 4 คืน ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กนิ 20 กก.                      

ค่าภาษีสนามบนิไทยและพม่า       

ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ              มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้น้ีย่อมอยู่  

    ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  

 
.…………………………อตัรานีไ้มร่วม………………………………… 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศพมา่ (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน

ประเทศพมา่ไมเ่กนิ 14 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 

1,000 บาท** 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่น า้หนกัเกิน 20 กก.   

 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 100 บาท/วนั/คน 

 

.…………………………เงือ่นไขการใหบ้ริการ……………………………… 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย1เดอืน พรอ้มช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

2. การยกเลกิ  2.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึ้นไป คืนเงนิท ัง้หมด 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 13 – 7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 

2.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 6 – 3 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์

2.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 3 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด  

3.เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ี่ระบบุนหนา้ต ัว๋เท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆท ัง้สิ้น กรณี

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดินทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

4.ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ไม่มีการคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ในกรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าต ัว๋ท่านละ 5,000 บาท  และค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

5.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคืนไดไ้มว่่ากรณีใด ๆ 
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6.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่บริษทัฯ ระบใุนรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าบรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

.………………………….…หมายเหต…ุ………...…………………… 
     1.บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

     2.บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม 

       ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 

       หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผดิชอบค่าบริการที่ท่านได ้ 

       ช าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

     4.บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร 

       เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองทีน่ ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั 

       ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิตาม 

       สถานการณ์ดงักลา่ว 

     7.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

       บรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืน 

       เงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

     8.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม 

       โดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

     9.หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ ความผดิพลาดจากทางสาย 

       การบนิ จะไมม่กีารคืนเงนิใดๆทัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การจดัหาน้ี 

       โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

    10.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทกุคร ัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษิทัฯ 

     จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

 

……………………เอกสารที่ใชใ้นการเขา้ประเทศพมา่………………………. 
หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 

เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 
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