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บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967
มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่ า 20 ปี
(MMR51 พุกาม มัณฑะเลย์ (นั่งรถ) แอร์ เอเชีย)

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
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วันแรก
08.30น.
10.50น.

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -นั่งรถสู่ พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์ พืน้ เมืองหุ่นเชิดพุกาม (-/กลางวัน/
เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์โดยเที่ยวบิน FD 244
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

หมายเหตุ

สายการบินแอร์ เอเชียมีบริการล็อกทีน่ ั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกค้าทีม่ คี วามประสงค์ ต้องการนั่งแถวหน้ าและนั่งติดกัน
หรือเลือกทีน่ ั่งได้ เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกทีน่ ั่งได้ ทีน่ ั่งอาจจะไม่ได้ นั่ง
ติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต้องการล็อกทีน่ งั่ ไปกลับค่าใช้ จ่ายในการล็อกทีน่ ั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เทีย่ ว
* ต้องการล็อคทีน่ ั่งแถวหน้ า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5 ค่าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 400 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้ งพนักงานขายทุกครั้งก่อนทําการจองค่ะ**

12.20 น.

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนําท่ านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมือง
แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)พักผ่อน
บนรถตามอัธยาศัย
ถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงามและหมู่บา้ นเก่าแก่เมืองพุกามที่
ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรี ยบง่ายนําท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ณ
จุดชมวิวทะเลเจดีย์
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้ อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้
ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวติ จริ งพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
*นําท่ านเข้ าสู่ ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่ า

จากนั้น

คํา่

วันที่สอง
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิ กอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสั ญพัญ�ู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถ
กลับสู่ มัณฑะเลย์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น.
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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08.25 น.

จากนั้น

เที่ยง
บ่าย

จากนั้น
จากนั้น

คํา่

นําท่านชม พระเจดีย์ชเวสิ กอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็ นสถูปดั้งเดิม
ของพม่ า โดยแท้ มี ล ักษณะเป็ นสี ท องขนาดใหญ่ สร้ างขึ้น หลังพระ
เจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อ ใช้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ จากพระ
สรี ระหลายส่ วน มี ลักษณะเป็ นสี ทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทั้งที่ประชุ ม
สวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทในพุกาม
ชมวัดอนั นดา(Ananda Temple) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของกําแพง
เมือง เป็ นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชดั เจนสร้างเสร็ จเมื่อปี 1091 ซึ่ งวิหารแห่ งนี้ นับได้ว่าเป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยืน่ ออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของ
สถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้
แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
พาท่ า นชม วั ด มนุ ห า(Manuha Temple)ตั้ง อยู่ ท างตอนใต้ข อง
หมู่ บา้ นมยินกะบา สร้างเมื่ อ ปี 1059 โดยพระเจ้ามนู หะกษัตริ ยแ์ ห่ ง
มอญ เพื่อ สั่งสมบุญไว้สําหรับชาติหน้า จึงได้นําอัญมณี บางส่ วนไป
ขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อ นข้างแคบ มี พระนอนหนึ่ งองค์
กับ พระพุทธรู ปอีกสามองค์นั่งเบียดเสี ยดอยูภ่ ายใน สะท้อนถึงความ
คับแค้นพระทัยของกษัตริ ยเ์ ชลยพระองค์น้ ีเป็ นอย่างดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสี ยงที่สุดในพม่า
เช่น ถ้วยนํ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทํา
จากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยบุ แล้วกับไปคืนรู ปได้ดงั เดิม
พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี(GubyaukkyiTempel)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิ ทธะ สิ่ งที่โดดเด่ นคือ
ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่
เข้าชมวัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สร้างขึ้นเมื่ อ ปี 1211 โดย
พระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติ
สิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท
เป็ นวัด สู ง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ า กัน ทั้ง 4ด้า นมี พ ระพุท ธรู ป
ประดิษฐ์ฐานอยูท่ ้งั 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่
กับลวดลายปูนปั้ น อันประณี ตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี
พ.ศ.1761ซึ่ งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญ�ูซ่ ึ งเป็ น
เจดียท์ ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็
เชื่ อ ว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมื อ งพุกาม สร้างขึ้นเพื่อ ล้างบาป ด้วยทรงปริ วิตกว่าผลกรรมจากการกระทํา
ปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตํานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
ได้ เวลาสมควรนําท่ านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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*นําท่ านเข้ าสู่ ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่ า

ส

วันที่สาม
07.00 น.
08.05 น.

มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่ องแม่ นํ้าอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรื อไปตามแม่น้ าํ อิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรื อใกล้เจดียช์ เวไจยัต เขตเมืองอมรปุ
ระ ทวนนํ้าไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็ นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยูบ่ นเกาะกลางลํานํ้าอิรวดีและไปได้ดว้ ย
เส้นทางเรื อเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บา้ นอิร
วดีที่มีลกั ษณะเป็ น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับนํ้าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะฤดูน้ าํ หลาก ระดับนํ้าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาว
พม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้านํ้าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่
ดอนครั้นนํ้าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าํ เพือ่ ความสะดวกสบายในการ
ใช้แม่น้ าํ ในชีวติ ประจําวัน
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จากนั้น

บ่าย

นําท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่ องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่
แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มณ
ั ฑะเลย์เป็ นผลสําเร็จ จึงทรง
ฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญ่ข้ นึ และยากขึ้น ด้วยการทําสงครามแผ่ขยายไปรอบ
ด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจํานวนมากก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนหรื อเจดีย ์
จักรพรรดิเพือ่ ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุ งจีนโดยทรงมุ่งหวังให้
ยิง่ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดีย ์
ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะ
ไข่หรื ออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใ่ นเขตเบงกอล
เป็ นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วทําการซ่องสุมกําลังเป็ นกองโจรลอบ
โจมตีกองทัพพม่าอยูเ่ นืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็ น
ฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้พม่าเสี ยเมือง
ในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนดําเนินไปได้เพียง7ปี พระเจ้าป
ดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั
ยิง่ ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จงึ ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง 50
เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็ จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอย
แตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ ิงกุนคือระฆังมิง
กุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสําเร็จ เพือ่ อุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือ
เป็ นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํ้าหนัก87ตันเล่าขานกันว่าพระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการ
ให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสัง่ ให้ประหารชีวติ นายช่างทันทีที่สร้างเสร็จปั จจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ที่มี
ขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุ งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไป
แล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่ งเสี ยงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความ
กว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถึง100คนเจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็ง
ดาน) ประดิษฐานอยูเ่ หนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็ นเจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.
2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระ
มหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พริ าลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ งลุ่มอิรวดี”เจดียอ์ งค์
นี้เป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจกั รวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุ อนั เชื่อกันว่าเป็ น
ศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทาง
กลับมายังมัณฑะเลย์
นําท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงาม
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของเอเชี ย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรื อสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488
เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า
ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึงเป็ นพระราชวังไม้
สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ าํ รอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิม
อยูป่ ั จจุปันพระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาํ ลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
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นําท่านไป พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วย
ลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดย
เน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดย
พระเจ้ามิ นดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุ
ระมาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลัง
จากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรื อ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้
ถวายเป็ นวัด ถือได้วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อ
ย่างแท้จริ ง
จากนั้น
นําท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาํ
การสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึ กพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสื อ
กินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
คํา่
 บริการอาหารคํา่ เมนูพิเศษ กุ้งเผาเลิศรส
*นําท่ านเข้ าสู่ ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่ า
จากนั้น

ส

วันที่สี่
04.00น.

ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณ-ี อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวันบนเครื่อง)
นําท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า
ถื อ เป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคํา ขนาดใหญ่ท รงเครื่ อ งกษัตริ ยท์ ี่ไ ด้รับ การ
ขนานนามว่า “พระพุทธรู ป ทองคําเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อ ขึ้นที่
เมื องธรรมวดี เมื่ อปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ ว หุ ้ม ด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ ว
ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าป
ดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐาน
พระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อน จะเสี ยเมืองพม่ า
ให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคํา จึงทําให้ทองคําเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อ
ทองได้น้ าํ หนักถึง 700 บาท ต่อ มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อ บูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
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07.00 น.
จากนั้น

12.50 น.
15.15น.

เก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาํ ไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้ง
ที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่ วมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่ งมีอ ายุหลายร้อ ยปี ประดิ ษฐานพระพุทธไสยาสน์
สวยงามมาก จากนั้นกลับโรงแรมที่พกั
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
ซึ่งเป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยูท่ ี่เมือง
มัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นนําท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลาง
แห่งพระพุทธศาสนาที่สาํ คัญ ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองสกาย
ลุ่มแม่น้ าํ อิระวดีเจดียจ์ าํ นวนมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยูบ่ นภูเขา และริ ม
ฝั่งแม่น้ าํ ชม สะพานไม้ อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดย
ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อ ว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้น
ซึ่งมีอายุกว่า200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี ซึ่ งมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่ ง
พุกาม
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : สํ าหรับลูกค้าที่จองทัวร์ พม่ าเดินทางช่ วงวันหยุดสงกรานต์ ต้ังแต่ 12-21 เมษายน 2561
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง จะปิ ดให้ บริการค่ะ
โดยทางผู้จัดทัวร์ จะเปลี่ยนเป็ นสถานที่เที่ยวอื่นทีเ่ ปิ ดให้ แทนค่ะ
.....................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา พม่ า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน นั่งรถภายใน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

1 ก.พ.61

4 ก.พ.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

8 ก.พ.61

11 ก.พ.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

15 ก.พ.61

18 ก.พ.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

22 ก.พ.61

25 ก.พ.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500
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1 มี.ค.61

4 มี.ค.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

8 มี.ค.61

11 มี.ค.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

15 มี.ค.61

18 มี.ค.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

22 มี.ค.61

25 มี.ค.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

29 มี.ค.61

1 เม.ย.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

5 เม.ย.61

8 เม.ย.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

12 เม.ย.61

15 เม.ย.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

13 เม.ย.61

16 เม.ย.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

14 เม.ย.61

17 เม.ย.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

19 เม.ย.61

22 เม.ย.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

28 เม.ย.61

1 พ.ค.61

24

14,900

14,500

13,900

3,500

4 พ.ค.61

7 พ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

10 พ.ค.61

13 พ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

26 พ.ค.61

29 พ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

7 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

21 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

28 มิ.ย.61

1 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

12 ก.ค.61

15 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

19 ก.ค.61

22 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

27 ก.ค.61

30 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

2 ส.ค.61

5 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

10 ส.ค.61

13 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

16 ส.ค.61

19 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500

23 ส.ค.61

26 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,500
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อัตราค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดีย่ ว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่ รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
- ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุ
ไว้ ในรายการ
- ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนํ้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)
- ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่ าน
ท่ าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ ต้งั แต่ วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์ จะต้ อง
เรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่ านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
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ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้ าส์
เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้ าส์
เลขที่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย
สาขา สี ลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาอโศกทาวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย์
กรณีชําระด้ วยบัตรเครดิต
มีค่าธรรมเนียมรู ดบัตร 3 % จากยอดที่ทําการรู ด
ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่ มีนโยบายให้ ท่านชําระเงินผ่ านการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารส่ วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชําระเงินของท่ านเป็ นสํ าคัญ
หมายเหตุ

ท่ านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุ ณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

2.กรณียกเลิก

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม จํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ เดียวกัน บริษัทต้ อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไป
ด้ วยถ้ าผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไปจะมีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไปด้วย โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 7 วันก่ อน
การเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
ก่ อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
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- หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่ านั้น
(หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือ
กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
- ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ น
การชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อ
ได้
- เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
ว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

àÅ¢·Õè 191 ÍÒ¤ÒÃÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡« ªÑé¹ 22 ÂÙ¹Ôµ3 ¶¹¹ÊÕÅÁ á¢Ç§ÊÕÅÁ à¢µºÒ§ÃÑ¡ ¡·Á. 10500 â·Ã. 02-108-8666, á¿¡«. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

12

Attn : คุณ____________________

Fax : 02-231-3399

ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พือ่ ติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง

โทร

แฟกซ์

จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ท่าน)
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
รับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

เด็ก
ลงชื่อ

ไม่ทานสัตว์ปีก

ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด

(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ข้าพเจ้า
ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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