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MANDALAY ‐ BAGAN
4 วัน 3 คืน
เทีย่ วเมืองประวัตศิ าสตร์ทอี่ ัดแน่นด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ชมบรรยากาศทะเลเจดีย ์ เมืองพุกาม
เยือนเมืองมัณฑะเลย์นมัสการพระเนือ้ นิ่ม หรือพระมหามัยมุนี

รวมในแพ็คเกจ
 โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน
 รถตู้ส่วนตัว 4 วัน พร้อมเจ้าหน้าขับรถ (พูดอังกฤษ) + ทิป
 ไกด์ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าทีท่ ัวร์บริการ +ทิป
 ประกันการเดินทาง
 ชมพิธี ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 พระราชวังมัณฑะเลย์

ไม่รวมในแพ็คเกจ
 ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป - กลับ
 อาหาร และ เครื่องดื่ม
 ทิปอื่นๆ

เริ่มต้น
58,600
บาท/ท่
า
น
ราคาสําหรับผูเ้ ดินทาง 4 ท่านขึน้ ไป
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วันที่ 1 | กรุ งเทพมหานคร – มัณฑะเลย์ - พุกาม
เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
แนะนําเป็ นสายการบินไทย TG 2309 เวลา 09.55 – 11.20 น. ( ตามเวลาท้องถิ่น
ประเทศพม่า ) เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประตู 2)
หมายเหตุ : หากต้อ งการใช้เที่ ยวบิ นอื่ นกรุ ณ าแจ้งก่ อนทําการซือ้ เคาน์เตอร์
เช็คอินปิ ด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.
เดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองโบราณที่ถูกยกให้เป็ นแหล่งมรดกโลก เหล่าเจดียท์ ่ี
อยู่มากมาย
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เข้าพักที่ ANANTA BAGAN หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | พุกาม – มัณฑะเลย์
เช็คเอาท์และเดินทางไปเจดียช์ เวสิกอง (Shwezigon Pagoda)แปลว่า เจดียแ์ ห่ง
ชัย ชนะ ซึ่ง เป็ น เจดี ย ์เก่ าแก่แ ละงดงามที่ สุด แห่ ง หนึ่ งของพม่ า 1ใน 5 มหาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เข้าชมความอึดอัดของพระพุทธรู ป ณ วิหารมนูหะ (Manuha
Phaya) จากนัน้ วัดอนันดา(Ananda Temple) มหาวิหารขนาดใหญ่ ที่ได้รบั การ
ยกย่องว่ามีความงดงามมากด้านสถาปั ตยกรรม ชมวัดธรรมธันจี หรือ วิหารธรรม
ยัน จี ( Dhammayangyi Temple) และชมวิ ห ารติ โ ลมิ น โล (Htilominlo Temple)
แห่งเมืองพุกามอีกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ถ่ายภาพ
สะพานไม้อเู บง(U-Ben)
รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
ไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เข้าพักที่ RITZ GRAND HOTEL MANDALAY หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3 | เมืองมัณฑะเลย์
เวลา 04.00 ร่วมชมพิธี ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
ของพม่า จากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทําให้ผคู้ นจากทั่วโลกต้องเดินทาง
มาสัมผัสพิธีนีส้ ักครัง้ หนึ่ง ช่วงสายนั่งเรือข้ามแม่นาํ้ อิรวดี เที่ยวชมเมืองมิงกุน
(Mingun)ชมเจดี ยม์ ิ ง กุน (Mingun Paya) และ เมี๊ ย ะเต็ ง ดาน (Mya Thein Tan
Pagoda) หรือ เจดียช์ ินพิวเม อนุสรณ์สถานรัก“ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” จากนัน้
เดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ชมวัดกุโสดอร์(Kuthodaw Pagoda)
ประดิ ษ ฐานพระไตรปิ ฎ ก 84,000 พระธรรมขัน ธ์ ลงบนหิ น อ่ อ น 729 แผ่ น ใน
มณฑป จากนัน้ เข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังไม้
สักที่ได้ช่ือว่างดงามมากที่สดุ ในทวีปเอเชียและเป็ นพระราชวังสุดท้ายของพม่าอีก
ด้วย วัดชเวนันดอว์ หรือ พระราชมณเฑียรทอง (Shwenandaw Monastery,
Golden Palace) พระราชวั ง ไม้สั ก ทองแกะสลั ก สวยงามของพระเจ้า มิ น ดง
รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง พร้อมร่วมพิธีลา้ งหน้าในช่วงเช้า
ไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เข้าพักที่ RITZ GRAND HOTEL MANDALAY หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | มัณฑะเลย์ - กรุ งเทพมหานคร
เช็คเอาท์และเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ เพื่อทําการเช็คอิน
และเดินทางกลับกรุ งเทพมหานครแนะนํา สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG2310
วลา 12.05 – 14.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
 รถตูส้ ่วนตัวรับจากที่พกั ไปส่งสนามบิน
 ไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็ นผูช้ ่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

Pic

3

4

เงือ่ นไขสําหรับการซือ้ แพ็คเกจทัวร์








ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านรวม :
ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan จํานวน 7 ที่น่งั ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ ) 4
วัน
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2
ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ไกด์ทอ้ งถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์
ประกันการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม
ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับรถ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น

ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 ค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ คํ่าทุกมือ้
 ค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว อาทิ ค่ า โทรศัพ ท์, ค่ า ซัก รี ด , ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ในห้อ งพัก และค่ า อาหารที่ ส่ ัง มาในห้อ งพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ และทิปไกด์ทอ้ งถิ่น
 บริการ รับ-ส่ง เอกสารสําหรับการเตรียมยื่นวีซ่า
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ขั้นตอนการดําเนินการจอง และชําระเงิน :
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแล้ว จะต้องชําระเต็มจํานวน
เงินภายใน 3 วัน
- หลังจากการชําระเงินทางบริษัทจะดําเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้ หมด และชําระเงินกับทาง
ต่างประเทศทันที
- กรณี ลูกค้าต้องการจองกิ จ กรรมเสริม ( Optional ) ต้องทําการจองและชําระเงิน ให้เ รียบร้อยก่อนการ
เดินทาง
- เมื่อดําเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั , เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ย่นื วีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กบั Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ท่ีแจ้งมา ภายใน 7 - 10
วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีท่กี ารจองต่างๆ สําเร็จ
กรณีไม่ตอ้ งทําวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั , เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัย
การเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กบั Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)
ตามที่อยู่ท่แี จ้งทันทีท่กี ารจองต่างๆสําเร็จ
เงือ่ นไขการยกเลิกการจอง :
เนื่องจากระบบการจองทัง้ หมดเป็ นการชําระเงินแบบเต็มจํานวน และเป็ นการจองชําระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่
สามารถคืนเงินได้เต็มจํานวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย
ขนาดที่นัง่ รถเช่า
• รถ Minivan จํานวน 7 ที่น่ งั พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ สําหรับนักท่องเที่ยว 4 - 6 ท่าน
เงือ่ นไขระยะเวลาของรถโดยสาร
1. ตามเงื่อนไขการเช่ารถพร้อมเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีช่ วั โมงการทํางานไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในแต่ละวัน
หากเกินเวลาจํานวนชั่วโมงที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 50 EUR ต่อชั่วโมง และ
หากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. – 07.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 60 EUR
ต่อชั่วโมง
2. เจ้าหน้าที่คนขับรถจะนําทางไปตามสถานที่ท่ีตกลงกันไว้ตามโปรแกรมที่เสนอเท่านัน้ หากออกนอก
เส้นทางหรือไม่ได้เป็ นไปตามเส้นทางที่ระบุไว้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีล่ ่วงหน้าเพื่อ
คํานวณและปรับราคาค่ารถ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง
3. การจอดรถเจ้าหน้าที่จะจอดเฉพาะจุดจอดรถ หรือจุดที่เจ้าหน้าที่ขบั รถเห็นว่าเหมาะสมเท่านัน้ เพื่อความ
ถูกต้องตามกฎหมายและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสําคัญ
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ใบจองแพ็คเกจทัวร์
ชื่อผูเ้ ดินทาง..............................................................................................บริษัททัวร์ ( Agency ) ...........................................................
เบอร์ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................
จํานวนผูเ้ ดินทาง............................................................วันที่เดินทาง......................................................................................................
รายละเอียดตั๋วที่เดินทาง.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
แพ็คเกจทีต่ ้องการ
1. FIT Program Mandalay – Bagan { รวม ประกันการเดินทาง, โรงแรม, ค่ายานพาหนะ (รถตู)้ , ค่าเข้าชมตามที่ระบุใน

รายการ}
โรงแรมระดับ 4 ดาว

โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม )

2. สายการบิน
วันที่เดินทางไป........................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จํานวน...................................ท่าน
วันที่เดินทางกลับ........................................ เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จํานวน...................................ท่าน
สายการบินเมียนม่า แอร์ไลน์

สายการบินไทย

สายการบินอื่นๆ โปรดระบุ.................................................

หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมทีต่ ้องการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ค่าเข้า
ชมสถานทีต่ ่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ

**ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เริ่มต้นที่ 4 ท่านขึน้ ไป หากมีจาํ นวนมากกว่าหรือน้อยกว่านี ้ กรุ ณาสอบถามราคา
เพิ่มเติมและไม่รวมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปี ใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกัน**

*** กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาทีร่ ะบุเป็ นราคาเริ่มต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
หากสนใจในกิจกรรมใด กรุ ณาสอบถามข้อมูลอีกครั้ง ก่อนทําการตัดสินใจ ***
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