ทัวร์พม่า : รหัส RGN186

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม 4 วัน 3 คืน

ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่ำ เยือนดินแดนแห่งศำสนำ และ อำรยธรรม สัมผัสเมือง
เก่ามัณฑะเลย์ ชมทุ่งเจดียส์ ่พี นั องค์ แห่งเมืองพุกาม ถือเป็ นราชธานี แห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า

โปรแกรมทัวร์พเิ ศษ
➢ ร่วมพิธศี กั ดิ์สทิ ธิ์ลา้ งพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
➢ เที่ยวชม สะพานไม้สกั อูแบ็ง ที่ยาวที่สดุ ในโลก
➢ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานี แห่งสุดท้าย
➢ สักการะ เจดียช์ เวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
➢ ชมพระอาทิตย์อสั ดง พร้อมชมทุ่งเจดียส์ ่พี นั องค์ แห่ง
เมืองพุกาม เจดียช์ เวชันดอ
RGN186 - พม่า มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม 4 วัน 3 คืน BY 8M

เมนู พเิ ศษ
➢ อาหารพื้นเมืองพม่า
➢ อาหารไทย รสชาดคนไทย
➢ น้ าดื่มทุกวัน วันละ 2 ขวด

1

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก
10.30 น.
14.00 น.
15.35 น.
บ่าย

คา่

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ –อมรปุระ-พระเวรสนาเจดีย-์ สะพานไม้อูเบ็ง
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
Myanmar Airway (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเทีย่ วบิน 8M 338 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง **
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ ที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ ชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง
มัณ ฑเลย์ ซึ่งเป็ น ราชธานี เพีย ง 76 ปี เป็ น ราชธานี แ ห่ งหนึ่ ง ของพม่ าก่ อ นที่จ ะย้ายมายอยู่ ท่ีเมือ ง
มัณฑเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนัน้ นาท่านผ่านชม ภูเขาสกาย ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สาคัญ
ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุม่ แม่นา้ อิระวดี เจดียจ์ านวนมากมาย ทีต่ งั้ เรียงรายอยู่บนภูเขา
และริมฝัง่ แม่นา้ นาท่านชม พระเวรสนาเจดีย ์ เป็ นพระเจดียป์ ระดับประดาด้วยหยกทัง้ ภายใน และ
ภายนอก รวมทัง้ หยกก้อนใหญ่ท่อี ยู่ใต้ยอดฉัตร ด้วยมูลค่าก่อสร้างมหาศาล ซึง่ จะกลายเป็ นเจดียห์ ยก
องค์ใหญ่ท่สี ุดในโลก ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพาน
ไม้ท่ียาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชัน้ ผู ใ้ หญ่ ช่ือว่าเสาอู เสา
ของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอด
ข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดั จอกตอ
จี ซึ่ง มี เจดี ย ์ท่ี ส ร้า งตามแบบวัด อนัน ดาแห่ ง เมื อ งพุ ก าม
พร้อมชมพระอาทิตย์อสั ดง ยามเย็นพร้อมวิถีชีวิตของคน
ท้องถิน่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง

มัณทะเลย์-พุกาม-วัดมนุ หา- วัดเจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุ หา-วัดกุบยางกีวัดติโลมินโล-เจดียส์ พั พัญญู-ชมวิหารธรรมยันจี-เจดียช์ เวซานดอว์-โชว์พ้ นื เมืองเชิดหุน่

06.00 น.
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองพุกามโดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ3-4ชัว่ โมงเมือง พุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์ มืน่
องค์ ทีม่ อี ายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริยอ์ นุรุทมหาราชแห่งอาณาจักร
พุกาม
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เที่ยง
บ่าย

คา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ พาท่านชม วัดมนุ หา (Manuha Temple) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมื่อปี
1059 โดยพระเจ้ามนู หะกษัตริยแ์ ห่งมอญ เพือ่ สังสมบุ
่ ญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณีบางส่วนไป
ขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่ อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นงั ่
เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริยเ์ ชลยพระองค์น้ ีเป็ นอย่างดี
จากนัน้ นาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิง่
ทีโ่ ดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังทีง่ ดงามทีส่ ุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนัน้ เข้าชม วัดติโลมินโล
(Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมือ่ ปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสใน
พระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู ห้ นึ่ ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสู ง 46
เมตร ยาว 43 เมตร เท่ ากัน ทัง้ 4ด้านมีพ ระพุ ท ธรู ป ประดิ ษ ฐ์ฐานอยู่ ท งั้ 4 ทิศ ทัง้ สองชัน้ มีภ าพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปัน้ อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมือ่ ปี พ.ศ.
1761 ซึง่ ได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทัง้ ภายในและภายนอก
นมัสการ เจดียส์ พั พัญญู ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี ูงทีส่ ุดในเมืองพุกาม
นาท่านชม พระเจดียช์ เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่ เป็ นสถูปดัง้ เดิมของพม่าโดยแท้ มี ลักษณะ
เป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จาก
พระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทัง้ ที่ประชุมสวดมนต์ และศู นย์กลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออก
ของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นบั ได้ว่าเป็ น
วิหารที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มีมขุ เด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน ซึง่ ต่อมา
เจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุค ต้นของพุกาม และสิง่ ที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ
ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มแี สงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์ นา
ท่าน ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวัดที่
ใหญ่ท่สี ุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพือ่ ล้างบาป ด้วยทรง
ปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆ าตจะติดตาม
พระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่าน
ดังต านานที่ โหดร้ายได้เล่ าต่ อ กัน มา จากนั้น น าท่ า น
เดิ น ทางชมและเก็ บ ภาพพระอาทิ ต ย์ล บั ขอบฟ้ า ณ
เจดี ย ์ช เวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่ า น
สามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์ นมุม 360 องศา ได้จาก
เจดียแ์ ห่งนี้
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นทีด่ ูเหมือนมีชวี ติ จริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
 พักที่ RAZAGYO HOTEL//ARTHAWHA HOTEL ณ เมืองพุกาม (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม

พุกาม-ชมตลาดยองอู-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตาหนักไม้สกั ชเวนานจอง-วัดกุโสดอภูเขามัณฑะเลย์

07.00 น.
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิด ทัง้ เครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าว
ปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสาหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะ
เครื่องเขินทีพ่ กุ ามถือว่าเป็ นหนึ่งเพราะฝี มอื ปราณีตและออกแบบสวย
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

คา่

ออกเดินทางสู่เมือง มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...กุง้ แม่น้ าเผ่า ท่านละ1 ตัว)
จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้
สัก ที่ ส วยงามที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของเอเชี ย ในสมัย
สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2
วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตร
โดยกองทัพ อังกฤษ ได้ท้ ิงระเบิดจานวนมากมาย
ถล่มพระราชวังมัณฑเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่า
พระราชวังนี้ เป็ น แหล่ งซ่ อ งสุ ม ก าลัง ของกองทัพ
ญีป่ ่ นุ พระราชวังมัณฑเลย์ซง่ึ เป็ นพระราชวังไม้สกั ก็
ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคู นา้ รอบพระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดัง่
เดิมอยู่ ปัจจุปนั พระราชวังที่เห็นอยู่เป็ นพระราชวังที่รฐั บาลพม่าได้จาลองรูปแบบของพระราชวังของเก่า
ขึ้นมา นาท่ านชม พระตาหนักไม้สกั ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตาหนักนี้สร้าง
ด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อน
ช้อย ทัง้ หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและ ทศชาติของ
พระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึง่ เป็ นปี ท่พี ระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่
ทีเ่ มืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นพระตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ ระองค์ส้นิ พระชนม์ พระเจ้าธี
บอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตาหนักนี้ถวายเป็ นวัด ถือได้ว่าเป็ นงานฝี มอื ที่ประณี ตของช่าง
หลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแท้จริง นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ น
สถานที่ทาการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่ นศิ ลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “หนังสือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก”
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขามัณฑะเลย์ ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร
ซึ่งเป็ น จุ ด ชมวิว ทิว ทัศ น์ท่ีส วยงามที่สุ ด ของเมือ งมัณ ฑะเลย์ ซึ่ง อยู่ บ นยอดเขา สามารถมองเห็ น
ทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทัง้ เมือง ชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้ าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่ส่ี

พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

04.00 น.

จากนัน้ นาท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคา
ขนาดใหญ่ ทรงเค รื่ อ งกษั ต ริ ย ์ ท่ี ไ ด้ร ับ การขนาน นามว่ า
“พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่
เมื อ งธรรมวดี เมื่ อ ปี พ.ศ.689 สู ง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุ ม้ ด้ว ย
ทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้า
ตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัด
พยาจี) เพือ่ ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้
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06.00 น.
07.00 น.
10.40 น.
13.05 น.

อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทา ให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นา้ หนักถึง 700
บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพือ่ บูรณะวัดขึ้นใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ท่สี ุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทส่ี ุดใน
เมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุท่นี าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ครั้งกรุงแตกครัง้ ที่ 1
พร้อมทัง้ ร่วมพิธีการอันสาคัญล้างพระพักตร์ถือเป็ นการสักการะเพื่อความเป็ นสิริมงคล หลังจากนัน้
เชิ ญ ทุ ก ท่ า นร่ ว มท าบุ ญ บู ร ณ วัด กุ สิน ารา ซึ่ง มี อ ายุ ห ลายร้อ ยปี ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธไสยาสน์
ปางปรินิพพาน สวยงามมาก
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์ เมือ่ ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ มัคคุเทศก์จะดูแลอานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน และนาส่งท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M337
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺
กาหนดการเดินทาง ปี พ.ศ.2560
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

25 ต.ค. 60

28 ต.ค. 60

1 พ.ย. 60

4 พ.ย. 60

8 พ.ย. 60

11 พ.ย. 60

15 พ.ย. 60

18 พ.ย. 60

22 พ.ย. 60

25 พ.ย. 60

29 พ.ย. 60

2 ธ.ค. 60

6 ธ.ค. 60

9 ธ.ค. 60

13 ธ.ค. 60

16 ธ.ค. 60

20 ธ.ค. 60

23 ธ.ค. 60

27 ธ.ค. 60

30 ธ.ค. 60

3 ม.ค. 61

6 ม.ค. 61

10 ม.ค. 61

13 ม.ค. 61

17 ม.ค. 61

20 ม.ค. 61

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.13,900.13,900.13,900.-
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เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.5

24 ม.ค. 61

27 ม.ค. 61

31 ม.ค. 61

3 ก.พ. 61

7 ก.พ. 61

10 ก.พ. 61

14 ก.พ. 61

17 ก.พ.61

21 ก.พ. 61

24 ก.พ. 61

28 ก.พ. 61

3 มี.ค. 61

7 มี.ค. 61

10 มี.ค. 61

14 มี.ค. 61

17 มี.ค. 61

21 มี.ค. 61

24 มี.ค. 61

28 มี.ค. 61

31 มี.ค. 61

4 เม.ย. 61

7 เม.ย. 61

11 เม.ย. 61

14 เม.ย. 61

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

3,500.-

.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

.…………………………อัตรานีร้ วม…………………………………
ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ (ตัวกรุ
๋ ป๊ ) ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าทีพ่ กั ตามที่ระบุในรายการ 3 คืน ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้ นี้ย่อมอยู่
ในข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ

.…………………………อัตรานีไ้ ม่รวม…………………………………
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กบั คนไทย ผูท้ ่ี ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ใน
ประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีท่ที างรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วซี ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ
1,000 บาท**
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ า้ หนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
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 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , คนขับรถ ผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 100 บาท/วัน/คน

.…………………………เงือ่ นไขการให้บริการ………………………………
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนเงินทัง้ หมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 – 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 – 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
3.เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินต้องเดินทางตามวันทีท่ ่รี ะบุบนหน้าตัวเท่
๋ านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางใดๆทัง้ สิ้น กรณี
ยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
4.ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงินทัง้ หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น ในกรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ฯ จะทาการเลือ่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจาตัวท่
๋ านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
6.กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษทั ฯ ระบุในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี ใด ๆ

.………………………….…หมายเหตุ…………...……………………
1.บริษทั ฯ มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้า ย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสง่ิ ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
5.รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งั ่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัวเครื
๋ ่องบินปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะปรับราคาตัวเครื
๋ ่องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
9.หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่า ช้า และ ความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ ่นื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.ในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ
๋
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น

……………………เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศพม่า……………………….
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หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง **

เมือ่ ท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด
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ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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