
 

 

WE202:ทวัรพ์มา่ มณัฑะเลย ์สกายน ์องัวะ มงิกนุ 3วนั 2คนื 
น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา  

รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและท าบญุ ชมและสมัผสักบัวฒันธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา่   
∞ชมทศันยีภาพเมอืงสกายน ์ลุม่แมน่ า้อริะวด ีถา่ยรปูกบัเจดยีท์รงคว า่ วดัเจดยีน์างนม  
∞น ัง่รถมา้ชมเมอืงองัวะ ชมอาคารไมส้กั Barayar Monastery 
∞ลอ่งเรอืชมวถิชีวีติหมูบ่า้นมงิกนุ ชมเจดยีม์งิกนุและระฆงัมงิกนุ  
∞ถา่ยรปูกบัเจดยีส์ขีาวสะอาดตา เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน)  
∞พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในเอเชยี ชมวดักโุสดอ 
∞นมสัการพระมหามยัมนุ ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ 
∞พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี

∞ผา่นชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลก 

พกั:โรงแรมมณัฑะเลย ์2คนื   เมนพูเิศษ:เมนกูุง้แมน่ า้เผา 
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์- เมอืงสกายน ์- วดัเจดยีน์างนม - เมอืงองัวะ - วดัมหาออ่งเหม ่                                  

Barayar Monastery                                                                 อาหารกลางวนั,เย็น  
06.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 
09.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE309 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
11.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

23-25 มกราคม 2563 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 

5,000฿ 

3,500 25 

20-22 กมุภาพนัธ ์2563 10,888 3,500 25 

29 กมุภาพนัธ ์- 2 มนีาคม 2563 11,888 3,500 25 

12-14 มนีาคม 2563 10,888 3,500 25 

21-23 มนีาคม 2563 11,888 3,500 25 



 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง เดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทีสํ่าคญั ทา่นจะไดช้ม ทศันยีภาพ

ของเมอืงสกายนล์ุม่แมน้ํ่าอริะวด ีเจดยีจํ์านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา และรมิฝ่ังแมน้ํ่า สกายนเ์ป็นราช
ธานไีดเ้พยีง 59 ปี ภายหลังเกดิการชงิอํานาจกนั สดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดรั้บชยัชนะจงึยา้ยเมอืงหลวง
ใหมม่าตัง้ทีป่ากแมน้ํ่ามดิแง ตรงทีบ่รรจบกบัแมน้ํ่าอริวด ีจนเป็นทีต่ัง้ของเมอืงองัวะในเวลาตอ่มา ชมเจดยี ์

กวงมดูอรห์รอื วดัเจดยีน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลูเ่มือ่ปี 
ค.ศ. 1636 ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้ว แกว้ หรอืพระทันต
ธาตทุีไ่ดม้าจาก ลังกา เจดยีน์ีเ้ป็นเจดยีท์รงโอควํา่ แบบ
สงิหล หรอืเจดยีท์รงลังกา ม ีตํานานเลา่วา่องคร์ะฆงัทรงกลม
ผา่ ครึง่ซกีนี ้ไดต้น้แบบมาจากถัน พระ ชายาคนโปรดของ
พระเจา้ตา้หลูอ่งค ์เจดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบ วงวัด
ได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 
กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves 
Pagoda เจดยีอ์มูนิทงแส ่ภายในม ีพระพทุธรปู 45 องค์
ประดษิฐานเรยีงกนัเป็นครึง่วงกลมจากนัน้ ขึน้เขา สกายน์
เป็นภเูขาขนาดกลาง มจีดุชมววิทีค่ณุสามารถมองเห็นเจดยี์

ตา่งๆ ทีว่างตัว อยูต่ามไหลเ่ขา มองเรือ่ยไปจนสดุถงึแมน้ํ่าอริะวด ี นําเทีย่วชม เมอืงองัวะ ดว้ยรถมา้ ซึง่องัวะ
เป็นราชธาน ีอกีแหง่หนึง่ของพมา่ ชมประตเูมอืงทางทศิเหนอืทีเ่รยีกวา่ คาวเซตั่นคา เป็นประต ูทีปั่จจบุนัมคีวาม
สมบรูณ์ทีส่ดุ และใชเ่ป็นประตสํูาหรับทําพธิสีระผมใน เทศกาล ติน่จา่น(สงกรานต)์ ของชาวพมา่ ชม หอคอย
เมอืงองัวะ เป็นสว่นหนึง่ ของพระราชวัง เพือ่ใช ้สงัเกตการณ์ขา้ศกึ สรา้งขึน้ในปี  ค.ศ.1822 หลังจากทีเ่กดิ 
แผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1838 หอแหง่นีเ้กดิการเอยีงตัว แตไ่ดรั้บการบรูณะเป็น โครงสรา้งเดมินีเ้ป็นหนึง่ในรปูแบบ
สถาปัตยกรรมพมา่ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 ชม วดัมหาออ่งเหม ่บอนซาน สรา้งโดยพระนางเมนุมเหสใีนพระ
เจา้บาจดีอ่ จากนัน้ ชม Barayar Monastery สรา้งโดย พระเจา้บายดีอ ปี ค.ศ.1834 ไมส้กัทีม่ ีขนาดใหญ ่
สวยงามไดซุ้ม้ประต ูบานประตหูรอืหลังคา ซึง่อาคารแหง่นีม้เีสาไมส้กั รองรับน้ําหนักอยูถ่งึ 267 ตน้ 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

  :นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

    
 

วนัทีส่อง     หมูบ่า้นมงิกนุ - เจดยีม์งิกนุ - เจดยีช์นิฟิวมนิ - พระราชวงัมณัฑเลย ์- วดักโุสดอ                                                                                                                             
                                                                                                อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น  

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

นําทา่นสูเ่มอืงมงิกนุ โดยการ ลอ่งเรอืไปตามแมน่ า้อริะวด ีสูม่งิกนุ หมูบ่า้นมงิกนุ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอมรปรุะ 
แต่อยู่บนเกาะกลางลําน้ําอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทาง เรือ
เทา่นัน้ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริวดทีีม่ลีักษณะ   เป็น“กึง่
บา้นกึง่แพ” เนื่องจากระดับน้ําอริวดใีนแต่ละฤดูกาลจะมคีวาม
แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ํา หลากระดับน้ําจะขึน้สงูกว่า
ฤดแูลง้กวา่ 10 เมตร ชาวพมา่จงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น้ํา
ขึน้สูงก็ร่วมแรงกันยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น้ําลงมากก็ยกบา้นมา
ตั ้งใกลน้ํ้า เพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น้ําใน
ชวีติประจําวัน  นําท่านชม เจดยีม์งิกุน ร่องรอยแห่งความ
ทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลือ่นทัพไป
ตียะไข่แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐาน
ทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลสําเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระทําการ   ใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการทําสงครามแผ่ขยายไป
รอบดา้นพรอ้มกบัเกณฑแ์รงงาน ขา้ทาสจําน วน มากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรอืเจดยีจ์ักรพรรดเิพือ่ประดษิฐานพระ
ทันตธาตุทีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญ่
เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่กว่า
พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ด
ในสุวรรณภูมสิ่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรอือาระกันจํานวน 
50,000 คนหลบหนกีารขดขีแ่รงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอลเป็น
ดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษแลว้ทําการซ่องสุมกําลังเป็น
กองโจรลอบโจมตกีองทัพพมา่  โดยพมา่กล่าวหาว่าอังกฤษ
หนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พมา่อันเป็น
สาเหตหุนึง่ทีทํ่าใหพ้มา่เสยีเมอืงในทีส่ดุอยา่งไรกต็ามงานกอ่
สร่างเจดีย์มงิกุนดําเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จ
สวรรคต ระฆงัมงิกนุ พระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้ง   โดยสําเร็จ 
เพื่ออุทศิถวายแด่มหาเจดียม์งิกุนจงึตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควร
กัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มเีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สูง 3.70 
เมตร น้ําหนัก 87 ตันเล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่
ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบจงึรับสั่งใหป้ระหารชวีติ
นายชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจุบันถอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่ขีนาด
เล็กกว่าระฆังแห่งหนึง่แห่งพระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโก
เพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพม่าจงึ
ภาคภูมใิจว่าระฆังมงิกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงกอ้ง
กังวานทัง้นี้เคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี ้
โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยนืรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้งึ 100 คน 
เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนือระฆัง
มงิกนุไมไ่กล ไดช้ือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มากแหง่หนึง่สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราช
นัดดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ระองคม์ตี่อพระมหาเทวชีนิพวิมนิซึง่ถงึแก่พริาลัยก่อน
เวลาอนัควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ “ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี หลังจากนัน้เดนิทางกลับมายงัมณัฑะเลย์  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

เอเชยีในสมยัสงครามมหา-เอเชยีบรูพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่าย
สมัพันธมติรโดยกองทัพองักฤษไดท้ิง้ระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวัง-มณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่
พระราชวังนีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญีปุ่่ นพระราชวังมณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กักถ็กูไฟไหม ้
เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวัง ทีย่งัเป็นของดัง้เดมิอยูปั่จจบุนั
พระราชวังทีเ่ห็นอยูเ่ป็น   พระราชวังทีรั่ฐบาลพมา่ไดจํ้าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึน้มา นําทา่นชม วดักุ
โสดอ  ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด  
84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” ตรงประตทูางเขา้วดั 
ดา้นซา้ยมอืจะพบกบัรปูหลอ่โลหะของพระเจา้มนิดง น่ังอยูท่างเดนิเขา้สูว่ัดทัง้สองขา้งจะมภีาพเขยีนพระราช
กรณียกจิทีสํ่าคญัของพระเจา้มนิดง อาคารดา้นหนา้พระเจดยีส์ทีองขนาดใหญ ่ประดษิฐานพระพทุธรปูน่ัง ปาง

มารวชิยั ศลิปะแบบกองบอง(ยคุสดุทา้ย) อยูใ่นมณฑปทาง
ทศิใต ้พระเจดยีส์ทีองอรา่ม มรีปูรา่งศลิปะเหมอืนเจดยีช์เว
ชกิองทีพ่กุามสงา่งามน่าเลือ่มใสมาก สว่นทางดา้นซา้ยมอื 
จะพบกบัตน้พกิลุ ขนาดยกัษ์ อายปุระมาณ 250 ปี ชาว
พมา่มคีวามเชือ่วา่ ถา้นําไมไ้ปค้ํากิง่ของตน้พกิลุยกัษ์ตน้นี ้
จะชว่ยสะเดาะเคราะหต์อ่อายใุหย้นืยาว เหมอืนไมค้ํ้า
โชคชะตาราศขีองคนไทยในภาคเหนอื  วัดชเวอนิบนิ เป็น
วัดทีอ่ยูท่างตอนใตข้อง  แมน้ํ่าเอยาวด ีอยูไ่มไ่กลจากวดั
พระมหามยัมนุมีากนัก สรา้งเมือ่ปี 1895 มงีานแกะสลกัไม ้
สกัภาพพทุธประวัตยิคุศตวรรษที ่13 ฝีมอืปราณีตออ่นชอ้ย
มคีวามงดงามและน่าทึง่มาก เป็นวัดทีม่พีระและเณรเป็น
จํานวนมากมาจําพรรษาเพือ่ศกึษาเลา่เรยีนพระไตรปิฎกใน



 

วัดนี ้ เขามณัฑะเลย ์เป็นจดุชมววิทีม่ทีัศนยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่มคีวามสงูถงึ 240 เมตร 
มบีนัไดจากไหลเ่ขาขึน้สูย่อดเขาจํานวน 1729 ขัน้ มหีลงัคาคลมุบนัไดตลอดจนถงึยอดระหวา่งทางขึน้ขนัไดจะ
มศีาลเล็กๆใหส้กัการะสิง่ศักดิส์ทิธิเ์ป็นระยะๆอยู ่3 จดุคอื 1.วหิารบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ 2.พระพทุธรปูช
เวยตัดอรข์นาดใหญป่ระทับยนื 2 องค ์3.วหิารซตูองพญา 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม   V Hazel Hotel , Apex Hotel หรอื  Ye Link Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- สนามบนิ 
                                                                                                                             อาหารเชา้  
      เชา้ พธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ีนมสัการพระมหามยัมนุ ีอนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของ

พมา่ ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองคําขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรปู
ทองคําเนือ้นิม่” เป็นพระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงของ
ประเทศพมา่ คําวา่ มหามยัมนุ ีแปลวา่ "ผูรู้อ้นัประเสรฐิ 
ดว้ยความเชือ่วา่พระพทุธมหามยัมนุนีีเ้ป็นพระพทุธรปูที่
มชีวีติ ดว้ยเหตทุีไ่ดรั้บประทานพร หรอืบางตํานานก็
กลา่ววา่ไดรั้บประทานลมหายใจจากพระพทุธเจา้จงึมี
ประเพณีลา้งพระพักตรถ์วายโดยทกุวันตอนเชา้ในเวลา
ประมาณ  04.00 น 
จากนัน้กลับโรงแรม   
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย์  

12.05 น.        เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยเทีย่วบนิที ่WE310 
14.35 น.        เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หมายเหต ุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ย
คา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่
ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการ
จองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
อตัราคา่บรกิารรวม:คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ พรอ้มทีพ่กั 2คนื พักหอ้งละ  2-3ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่า
ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่
ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทคา่รกัษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว(้ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ)**รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามนัของสายการ
บนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้   
 
ราคาทวัรไ์มร่วม:คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  
ภาษีมลูคา่เพิม่  7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หวัหนา้ทวัร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น  
 
 เงือ่นไขในการจอง:มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง) 
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบกอ่น



 

สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุา
สง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจํา 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุ
และอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ
ถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระ
แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็ม
มเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แต่
จะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นได ้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 


