
 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์– เมอืงพุกาม – วดัมานุหะ – วดัอนนัดา – จุดชมววิทะเล
เจดยี ์– เจดยีช์เวสกิอง 

 

07.00  พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI SMILE AIRWAYS โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
09.55 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพม่าโดยเทีย่วบนิ WE 309 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

11.20  เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระ เมอืง
มณัฑะเลย  ์อดีตราชธานีอันรุ่งเรืองของพม่า เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใชช้ื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการ

เปลีย่นแปลง ตัง้อยู่บนทีร่าบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลกูขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดตีอนบน 
 

 
 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงพุกาม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ท่านจะไดช้ม

ววิตลอดสองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิ
 



 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัมนุหะ ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่ส่ังสมบญุไว ้
ชาตหินา้จงึไดส้รา้งวัดนี้ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยู่
ภายใน ตามประวัตกิล่าวว่าพระเจา้มานุหะไดถู้กจับมาเป็นเชลย ณ เมอืงแหง่นี้ ดว้ยความศรัทธาจงึสรา้งวัดแห่ง

นี้เป็นตัวแทนของตนและครอบครัว สือ่ความหมายของวัดนี้ดว้ยความอดึอัดเบยีดเสยีดดั่งตนเองที่ถูกจับมาเป็น
เชลยตอ้งอยู่อย่างอดึอันเช่นเดียวกันกับโคร่งสรา้งของวัดแห่งนี้ ดา้นในประกอบดว้ยพระพุทธรูป 3 องค์

น่ังขัดสมาธ ิและอกี 1 องคเ์ป็นพระพุทธรูปปางปรนิพิพาน ดา้นหนา้ของวัดนี้จะมบีาตพระสทีองขนาดใหญ่  
 
 

 

ท่านสามารถท าบุญหรือท่านที่มีความประสงค์จะ
ท าบุญขา้วสารก็สามารถท าไดท้ี่วัดแห่งนี้ 1 กระสอบราคา
ประมาณ 4 หมื่นจ๊าด หรอืประมาณ 1 พันบาทไทย และท่าน

จะไดร้ับใบอนุโมทนาบัตรอกีดว้ย  
 

 
 
 

 
 

น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ที่ข ึน้ชือ่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศลิป์
สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รูจ้ักเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมื่อก่อนยอดพระเจดยีย์ังเป็นสขีาว
เหมอืนกับพระเจดยีอ์งคอ์ืน่ๆของพุกาม แตร่ัฐบาลพม่าไดม้าทาสทีองทับเมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้ง

อานันทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 



 

 
 
น าท่านสู่ จุดชมววิทะเลเจดีย  ์ที่สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่ของเมืองพุกาม ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจ พรอ้มชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 

 

 



 

น าท่านสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธข์องพม่า) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดัง้เดมิของพม่า
โดยแท ้มีลักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิา
ธาตุ จากพระสรีระหลายสว่น มีลักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ทัง้ที่เป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจน

พระเขีย้วแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของอาณาจักรพุกาม 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวก์ารแสดงหุน่เชดิโบราณ 
ทีพ่กั BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง พุกาม – เจดยีกุ์เปียวจ ี– เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรมยนัจ ี– เมอืงมณัฑะเลย ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
จากนัน้น าท่านชม เจดยีกุ์เปียวจ ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเดน่คอืภาพจติรกรรมบนฝา

ผนังอย่างสวยงามมอีายุเป็นรอ้ยๆปี เรยีกไดว้่าสวยทีส่ดุในพุกามก็ว่าได ้ความพเิศษของเจดียแ์หง่นี้นัน้ก็คอืลาย
จติกรรมบนฝาผนังที่เก่าแก่จนตอ้งมีการปิดช่องทุกทางที่มแีสงผ่านเขา้มาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหแ้สงเขา้มา
ท าลายจติรกรรมบนฝาผนัง 

 

 
 

น าท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทีส่รา้งแบบกอ่อฐิถอืปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร 
ภายในวหิารมชี่องบันไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแหง่นี้ไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งใน

แบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 องคท์ีชั่น้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่องของวหิาร ภายในมชีอ่งแสง
ทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปทีป่ระดษิฐานภายในนัน้มคีวามแตกตา่งจากทีเ่ห็น
กันโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามนักปราชญช์าวพม่าบางรายไดต้คีวามว่า “ตโิลมนิโล” อาจเพี้ยนเสยีงมาจาก “ไตร

โลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดร้ับพรอันเป็นมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



น าท่านชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารที่วัดนี้ไดช้ือ่ว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิีพถัินในการสรา้งมาก

ทีส่ดุในพม่าก็ว่าได ้หลังจากนัน้น าท่านกลับสูเ่มอืงมัณฑะเลยผ์่านเสน้ทางเดมิ 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ า้เผา 
ทีพ่กั SHWEPHUY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมอืงมณัฑะเลย ์– ลอ่งเรอืแม่น า้อริวด ี– เมอืงมงิกุน – เจดยีช์นิพวิมนิ (ทชัมาฮาลแหง่ลุมแมน่ า้อริวด)ี  
ระฆงัยกัษม์งิกุน – เจดยีม์งิกุน – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เจดยีช์เวนนัดอว ์(วดัไมส่กั) – วดักุโสดอ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  
หลังจากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้อริวด ีสูเ่มอืงมงิกนุ น าท่านชม เจดยีช์นิพวิมนิ (ทชัมาฮาลแห่งลุมแมน่ า้
อริวด)ี ทีเ่ป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่ไม่แพก้ัน โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ป

ดงุ ทรงสรา้งไวแ้ดพ่ระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จนเป็นที่กลา่วขานว่าเป็น “ทัชมาฮา
ลแหง่ลุม่อริวด”ี 

 



 
 
 

ณ เจดยีแ์ห่งนี้จะมีการสรา้งดุจทางขึน้สูส่วรรค์
ประกอบดว้ยลายคลืน่ 7 ชัน้ เปรียบเสมือนสวรรคทั์ง้
เจ็ดชัน้ มมีุมถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย ทีเ่ป็นไฮไลทม์าก
ส าหรับการมาเยื่อนนัน้ก็คอืเด็ก ๆ ชาวพม่าทีอ่าศัยอยู่

บรเิวณนั้นจะมาเป็นตากลอ้งให ้ซึง่ฝีไมล้ายมือการ
ถ่ายภาพของเด็ก ๆ ทีน่ี้ถอืไดว้่าเป็นมอือาชพีเลยก็ว่า
ไดทั้ง้การถ่ายภาพ การจัดท่าทางการโพส ใหท่้านจะ

สนุกสนานกับการถ่ายภาพ ส่วนค่าตอบแทนก็ 100-
200 บาท หรอืจ่ายเป็นเงนิสกุลจ๊าด แลว้แต่ท่านจะพิ

จรณาให ้โดยใหเ้ด็ก ๆ ทดลองถ่ายใหก้่อนที่จะใช ้

บริการ รับรองว่าท่านจะไดร้ับภาพถ่ายสวย ๆ กลับ
บา้นอย่างแน่นอน ** ตัวอย่างภาพจากเด็กชาวพม่าที่

ถ่าย ** 
 

 
จากนัน้น าท่านชม ระฆงัยกัษม์งิกุน ซึง่พระเจา้ปะดงุทรงสรา้งไว ้เป็นระฆังสัมฤทธิท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศพม่า 
น ้าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สงู 4 เมตร มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางทีป่ากกวา้ง ราว 5 เมตร นับว่าเป็นระฆังทีแ่ขวน

อยู่ซึง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก 
 



 
          
น าท่านชม เจดยีม์งิกุน ซึง่มคีวามหมายว่าเจดยีท์ี่สรา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมีพระราชด ารจิะสรา้งเจดยีม์งิกุน 

หรอื “เจดยีจ์ักรพรรด”ิ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสงูกว่าเจดยีใ์ดๆในสวุรรณภมูปิระดษิฐานพระทันตธาตทุี่ไดจ้ากพระเจา้
กรุงจนี โดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่กว่าพระปฐมเจดยีใ์น
สยาม 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 
น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนปั้นมรีะเบยีงรอบถงึ 5 

ชัน้ แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี้ทางการพม่าไดก้่อสรา้งขึน้มาใหม่ในรูปแบบเดมิ ชม
พระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขึน้เมือ่ยา้ยราชธานีมาจากอมรปรุะ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มปีระตเูขา้ถงึ 12 ประต ู



ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระที่น่ัง และต าหนักต่างๆ ทัง้หมดถูกไฟไหม ้

เมือ่สงครามโลกครัง้ที ่2 แตปั่จจุบันทางการพม่าไดจ้ าลองขึน้ใหม่อกีครัง้บนฐานเดิม น าท่านชมทัศนียภาพของ
เมอืงหลวงเกา่ของพม่า  
 

 
 
น าท่านชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมสั้กทองสลักเสลาดว้ยลวดลายที่งามวจิติร อาคารนี้เคยเป็นพระต าหนัก

ทีป่ระทับของพระเจา้ มนิดง เมือ่สิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ไดร้ือ้มาถวาย
วัดภายในอาคารยังตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรือ่งมหาชาดก 10 ชาตทิีย่ังคงความสมบรูณ์มากทีส่ดุ  
 

 



น าท่านชม วดักุโสดอ  ซึง่ครัง้หนงึเคยเป็นทีท่ าการสังคานราพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎก

ทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ไดเ้วลอันสมคสรน า
ท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SHWEPHUY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมณัฑะเลย ์– ร่วมพธิลีา้งพระพกัตรพระมหามยัมุน ี– สะพานไมส้กัอูเบ็ง – สนามบนิมณัฑะเลย ์– 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

04.00 น. น าท่านร่วมพธิอีนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิสู์งสุดของ
พม่า) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ไดร้ับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ที่เมืองธรรมวด ีเมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว 

หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวชัิย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระ
เจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี 
พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่

ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวัด
ขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลีจงึนับไดว้่าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่

ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรี
อยุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพ่ัก 

 



 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 จากนัน้น าท่านสู ่อมรปุระ เป็นอกีหนึง่เมอืงของพม่าทีย่ังคงมนตข์ลังมาจนปัจจุบัน ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากวถิี

ชวีติความเป็นอยู่ รวมไปถงึอารยธรรมอันเกา่แกข่องเมอืงที่สามารถพบเห็นไดจ้ากเหลา่วัดอารามและเจดยีท์ีต่ัง้

เรียงรายอยู่รอบ ๆ ตัวเมืองน าท่านชม สะพานไมส้กัอูเบ็ง สะพานที่สรา้งดว้ยไมสั้กและยาวที่สุดในโลก ตัว
สะพานนี้ทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ 

 

 



 

12.05  น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่WE 310 บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
14.35  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

*รายการทัวรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก* 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

18 – 21 มกราคม 2563 12,999 3,500 9,999 

01 – 04 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 9,999 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

15,999 3,500 9,999 

15 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 9,999 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 3,500 9,999 

29 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 14,999 3,500 9,999 

07 – 10 มนีาคม 2563 14,999 3,500 9,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 14,999 3,500 9,999 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 

 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ 
กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 

หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 



 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิ่ม



จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสือเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไม่มกีาร

จ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคน

ละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี ใหน้ าตดิตัวขึน้เครือ่งเท่านัน้ !! 

 
 
 

 


