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วนัแรก กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง) – มณัฑะเลย ์– มิงกนุ – เจดียม์ิงกนุ – ระฆงัมินกนุ – เจดียชิ์นพวิ – มณัฑะเลย ์ 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบิน แอร์

เอเชีย (Air Asia) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อินรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี 

เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถลอ็กที่น ัง่ได ้ที่น ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ติดกนัในคณะ ซึ่ง

เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิถา้หากทา่นตอ้งการเปลีย่นที่น ัง่บนเครื่องสามารถท าการแจง้เปลีย่นที่น ัง่ลว่งหนา้กบัทางบรษิทัได ้

โดยมอีตัราค่าบรกิารดงันี้ 

Hot Seat แถวที่ 1    ค่าบริการ 500 บาท ต่อทา่น ต่อเที่ยวบนิ (ไป – กลบั 1,000 บาท ต่อทา่น) 

Hot Seat แถวที่ 2-5  ค่าบรกิาร 400 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ (ไป – กลบั 800 บาท ต่อท่าน) 

Hot Seat แถวที่ 12/14  ค่าบริการ 400 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ *ตอ้งเป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัติามกฏของสายการบนิ 

Standard Seat แถวที่ 6-8 ค่าบริการ 200 บาท ต่อทา่น ต่อเทีย่วบนิ (ไป – กลบั 400 บาท ต่อท่าน) 

Standard Seat แถวที่ 15-18 ค่าบริการ 100 บาท ต่อทา่น ต่อเที่ยวบนิ (ไป – กลบั 200 บาท ต่อทา่น) 

11.10 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืง มณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที่ยวบนิที่ FD244 ไม่มมีีบริการอาหาร

บนเครื่อง 

12.40 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ไทย 30 นาทีกรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน เป็น

หมู่บา้นริมแม่น า้อิรวดีฝัง่ตะวนัตก 

ห่างจากมณัฑะเลย์ประมาณ 11 

กิโลเมตร น าท่านชม เจดียม์ิงกนุ ซึ่ง

มคีวามหมายว่าเจดยีท์ี่สรา้งไมเ่สร็จ 

พระเจา้ปดุงมีพระราชด าริจะสรา้ง

เจดียม์งิกุน หรือ “เจดียจ์กัรพรรด”ิ 

ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดียใ์ดๆใน

สุวรรณภูมปิระดษิฐานพระทนัตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีน โดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกามและ

ใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม จากนัน้น าท่านชม ระฆงัมิงกุน ซึ่งพระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆงัสมัฤทธิ์ที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศพมา่ น า้หนกัประมาณ 90 ตนั ระฆงันี้ สูง 4 เมตร มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางที่ปากกวา้ง ราว 5 เมตร นบัว่าเป็น

ระฆงัที่แขวนอยู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านชม เจดียชิ์นพวิเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัอนัยิ่งใหญ่ไม่แพก้นั ไดช้ื่อว่า

เป็นเจดียท์ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสรา้งขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว์ พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็น
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อนุสรณ์แห่งความรกัที่พระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึ่งถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควรจนเป็นที่กลา่วขานว่าเป็น “ทชัมา

ฮาลแห่งลุม่อิรวด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเมอืง มณัฑะเลย ์ 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Victoria Palace Hotel  ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง มณัฑะเลย ์– พกุาม – เจดียช์เวสกิอง – วดัอนันดา – วดัมานุหะ – ทะเลเจดีย ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองพกุาม (Bagan) ดนิแดนแห่งเจดยีห์มืน่องค ์ที่มอีายุกว่า 2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหาราชแห่ง

อาณาจกัรพกุาม น าท่านขึ้นชม ทะเลเจดยีเ์มอืงพุกามในมมุมอง 360 องศา ทีเ่จดยีช์เวสนัดอวเ์จดยีแ์ห่งนี้ เป็นที่บรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ่งจะเหน็ววิของเจดยีน์บัพนัองคไ์กลสุดลูกหูลูกตา เจดยีแ์ห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ช ัน้ สามารถเลอืกถ่ายรูป

ไดต้ ัง้แต่ช ัน้แรกจนถงึช ัน้บนสุดของตวัเจดยี ์เหมาะแก่การชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเยน็ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านชมและร่วมสกัการะ เจดียช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศกัดิ์สทิธข์องพมา่ซึ่งเป็นสถูป

ด ัง้เดิมของพม่าโดยแทส้รา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมี

ลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นท ัง้ที่ประชมุสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม จากนัน้น า

ท่านชม วดัอนันดา (Ananda Temple) เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นบัไดว้่าเป็น

วิหารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มรูีปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตัุรสั มมีขุเด็จยื่นออกไปท ัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมอืนไมก้างเขนแบบ

กรีกซึ่งต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัย-กรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวหิารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่อง

หลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ท าใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้น าท่านชม วดัมานุหะ 

ตัง้อยู่บริเวณตอนใตข้องหมูบ่า้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพื่อส ัง่สมบุญไวช้าติหนา้จึงไดส้รา้งวดัน้ีไว ้ดว้ยโครงสรา้ง

พระวหิารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยู่ภายใน มพีระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์

นัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน คลา้ยราวกบัว่าเป็นการสื่อถงึความคบัแคน้พระทยัของท่านที่ไดต้กเป็นเชลยในครัง้นึง 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Yi Link Hotel ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม วดักุบยางกี – เจดียต์โิลมินโล – วิหารธรรมยงัยี – มณัฑะเลย ์– วดัชเวนันดอร ์– สะพานไมส้กั อูเบง็ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม วดักุบยางกี สรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จนัสิทธะ ชมภาพจิตรกรรมบนฝาผนงัอย่างสวยงาม เรียกไดว้่า

สวยที่สุดในพุกามก็ว่าไดท้ี่ยงัคงหลงเหลอือยู่ น าท่านชม เจดียต์ิโลมินโล เป็นวดัที่สรา้งแบบก่ออิฐถอืปูนบนฐานกวา้งดา้นละ 

43 เมตร องคเ์จดียสู์ง 46 เมตร ภายในวิหารมช่ีองบนัไดเดินขึ้นสู่ระเบียงช ัน้บนได ้และวิหารแห่งนี้ ไดช้ื่อว่าเป็นวิหารองค์

สุดทา้ยที่มกีารสรา้งในแบบสถาปตัยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 องคท์ี่ช ัน้ที่หนึ่งและช ัน้ที่สองของวหิาร ภายในมี

ช่องแสงที่เมือ่ส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปที่ประดษิฐานภายในนัน้มคีวามแตกต่างจากที่เหน็กนั มี

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้  อนัประณีตสวยงาม น าท่านชม วิหารธรรมยงัยี (Dhammayangyi 

Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงพุกาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรง

ปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้  ตัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่

โหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วดัชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลกั

เสลาดว้ยลวดลายที่งามวจิิตร อาคารนี้ เคยเป็นพระ

ต า หนักที่ ป ร ะท ับขอ งพระ เ จ ้า  มินดง  เ มื่ อ

สิ้นพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีบอ (กษตัริยอ์งค์

สุดทา้ยของพมา่) ไดร้ื้อมาถวายวดัภายในอาคารยงั

ตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเลา่เรื่องมหาชาดก 10 ชาติ 

ที่ยงัคงความสมบูรณ์มากที่สุด จากนัน้น าท่านชม 

สะพานไมอู้เบ็ง (U – Ben) สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึ่งมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม 

ทะเลสาบตองตามนั ของเมอืงอมรปุระ ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูป 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Victoria Palace Hotel  ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่  ร่วมพธีิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระราชวงัไมส้กัชเวนาจอง – สนามบนิมณัฑะเลย ์– 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

04.00 น. น าท่านร่วมพธิีกรรมอนัศกัดิ์สทิธิ์ใน พธิีลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมนุี (1 ใน 

5 สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ของพมา่) ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูป

ทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึ้นที่เมอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 

นิ้ว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนุี หรือวดัยะไข ่(วดั
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อาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมอืงพม่าให ้

องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท  าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพมา่ไดเ้รี่ยไรเงนิเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่าเป็นวดั

ที่สรา้งใหมท่ี่สุดแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพมา่โดยรอบๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุี่น าไปจากกรุงศรี

อยุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 จากนัน้น าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้

มินดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนปัน้มรีะเบียง

รอบถึง 5 ช ัน้ แตกต่างจากวดัอื่น ๆ ต่อมาถูกไฟ

ไหมห้มด ขณะนี้ทางการพม่าไดก่้อสรา้งขึ้นมาใหม่

ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งขึ้น

เมื่อยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงั

ขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถึง 12 ประตู ตวัพระราชวงั

เป็นหมู่อาคารไมแ้ละตึก ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง

พระที่น ัง่ และต าหนกัต่าง ๆ  ท ัง้หมดถูกไฟไหมเ้มื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ปจัจุบนัทางการพม่าไดจ้ าลองขึ้นใหมอ่ีกครัง้บน

ฐานเดิม ชมพระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วงัที่สรา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วิจิตรตระการดว้ย

ลวดลายแกะสลกัประณีต โดยเนน้รายละเอียดเกี่ยวกบัพุทธประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี 

พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมอืงมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ มณัฑะเลย ์

12.45 น. บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD245 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 15 นาท ี

15.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

****************************************************************************************************** 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการบรกิาร 

เที่ยวฟิน มณัฑะเลย ์ทะเลเจดียแ์หง่พกุาม 4 วนั 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปีเสริมเตียง 

เด็กอายไุม่เกนิ  

12 ปีไม่เสริมเตียง 
ไม่เอาต ัว๋เคร่ืองบิน พกัเดี่ยว 

16 – 19 มิ.ย. 62 12,990 12,990 12,990 9,900 3,900 
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19 – 22 มิ.ย. 62 13,990 13,990 13,990 9,900 3,900 

13 – 16 ก.ค. 62 16,990 16,990 16,990 10,900 3,900 

15 – 18 ก.ค. 62 15,990 15,990 15,990 9,900 3,900 

28 – 31 ก.ค. 62 15,990 15,990 15,990 9,900 3,900 

05 – 08 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

09 – 12 ส.ค. 62 16,990 16,990 16,990 10,900 3,900 

14 – 17 ส.ค. 62 15,990 15,990 15,990 9,900 3,900 

21 – 24 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

28 – 31 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

03 – 06 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 9,900 3,900 

10 – 13 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 9,900 3,900 

11 – 14 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

15 – 18 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 9,900 3,900 

23 – 26 ก.ย. 62 12,990 12,990 12,990 9,900 3,900 

25 – 28 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

 
 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 



FT-MDL FD01V               Page 7 of 9 
 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัิเหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

  
อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรบัเพิ่มขึ้น 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน เดก็เกบ็เท่ากบัผุใ้หญ่ (ช าระที่สนามบินในวนัเดินทาง)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยุก่บัความพงึพอในในบริการที่ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรอืกอ่นหนา้น้ัน โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนักอ่นการเดินทาง มเิช่นน้ันบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการที่ได ้

ระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซี่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อทา่น 
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4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซีา่ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่นรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกวา่ที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิ่มเงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ทา่นตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 500 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศพมา่ส ัง่ใหม้กีารระงบัใชว้ซ่ีา หรือท่านไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัวิซ่ีาเขา้ประเทศพมา่ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืน

ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา และเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิ่มเติมทา่นละ 900 บาท เพื่อด าเนินการขอวซ่ีาใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีาประจ า

ประเทศไทย 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อีกท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ี้ เป็นการทอ่งเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

7.ในระหวา่งการท่องเที่ยวนี้  หากทา่นไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที่ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท้่านไมไ่ดท้อ่งเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ทา่นจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ที่เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้ส่ีวนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มส่ีวนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 
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13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนอือ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้ 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางทอ่งเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

21.กรณีที่ทา่นตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่น้ัน 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 


