
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์– เมอืงพุกาม – วดัมานุหะ – วดัอนนัดา – จุดชมววิทะเลเจดยี ์– 

เจดยีช์เวสกิอง (-/L/D) 
07.00  พรอ้มกันท ีสนามบนิสุวรรณภมู ิชัน 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI SMILE AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ที

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 



 

 
09.55   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทยีวบนิ WE 309 
 (บรกิารอาหารรอ้น และเครอืงดมืบนเครอืง) 
11.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านขันตอน

ศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีอันรุ่งเรอืงของพม่า เป็นเพียงหนึงในไม่กเีมืองทยีังคงใชช้อืเดมิเรอืยมาไม่มี
การเปลยีนแปลง ตังอยูบ่นทรีาบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลกูขา้วตามแนวลํานําเอยาวดตีอนบน 

 

 
นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัวโมง) ท่านจะไดช้มววิตลอด
สองขา้งทางทสีวยงามดว้ยธรรมชาต ิ
 



 
 
จากนันนําท่านชม วดัมนุหะ ตังอยูบ่รเิวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือสังสมบุญไวช้าตหินา้
จงึไดส้รา้งวัดนีไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารคอ่นขา้งแคบทําใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอยา่งเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน ตามประวัติ
กล่าวว่าพระเจา้มานุหะไดถู้กจับมาเป็นเชลย ณ เมืองแห่งนี ดว้ยความศรัทธาจงึสรา้งวัดแห่งนีเป็นตัวแทนของตนและ
ครอบครัว สอืความหมายของวัดนีดว้ยความอดึอัดเบยีดเสยีดดังตนเองทถีูกจับมาเป็นเชลยตอ้งอยูอ่ยา่งอดึอันเชน่เดยีวกัน
กับโคร่งสรา้งของวัดแห่งนี ดา้นในประกอบดว้ยพระพุทธรูป 3 องค์นังขัดสมาธิ และอีก 1 องค์เป็นพระพุทธรูปปาง
ปรนิพิพาน ดา้นหนา้ของวัดนจีะมบีาตพระสทีองขนาดใหญ ่ 
 
 
 

ท่านสามารถทําบุญหรือท่านทีมีความประสงค์จะทําบุญ
ขา้วสารก็สามารถทําไดท้ีวัดแห่งนี 1 กระสอบราคาประมาณ 4 
หมืนจ๊าด หรือประมาณ 1 พันบาทไทย และท่านจะไดรั้บใบ
อนุโมทนาบตัรอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
นําท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทขีนึชอืไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “เพชรนําเอกของพุทธศลิป์สกุลช่าง
พุกาม” เป็นทรีูจั้กเหนือวหิารทังหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมือกอ่นยอดพระเจดยียั์งเป็นสขีาวเหมือนกับพระเจดยี์
องคอ์นืๆของพุกาม แตรั่ฐบาลพม่าไดม้าทาสทีองทับเมอืปี พ.ศ. 2533 เพือสมโภชการสรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี 
ตะวนัตก 
 



 
 
นําทา่นสู ่จดุชมววิทะเลเจดยี ์ทสีวยงาม และหมู่บา้นเกา่แกข่องเมอืงพุกาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้มชม
พระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 

 

 
 
นําท่านสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สงิศกัดสิทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรปูสถูป แบบดังเดมิของพม่าโดยแท ้มี
ลักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขนึหลังพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพือใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิาธาตุ จากพระสรรีะ
หลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทังทีเป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขียวแกว้ของพระ
เจา้อโนรธา ซงึเป็นกษัตรยิท์ยีงิใหญท่สีดุของอาณาจักรพุกาม 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวก์ารแสดงหุน่เชดิโบราณ (1) 
ทพีกั BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 



วนัทสีอง พกุาม – เจดยีก์เุปียวจ ี– เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรมยนัจ ี– เมอืงมณัฑะเลย ์(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนันนําท่านชม เจดยีก์ุเปียวจ ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สงิทโีดดเด่นคอืภาพจติรกรรมบนฝาผนังอยา่ง
สวยงามมอีายเุป็นรอ้ยๆปี เรยีกไดว้า่สวยทสีดุในพุกามก็วา่ได ้ความพเิศษของเจดยีแ์หง่นีนันก็คอืลายจติกรรมบนฝาผนังที
เกา่แกจ่นตอ้งมกีารปิดชอ่งทกุทางทมีแีสงผา่นเขา้มาเพอืเป็นการป้องกันไม่ใหแ้สงเขา้มาทําลายจติรกรรมบนฝาผนัง 
 

 
 
นําท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทสีรา้งแบบกอ่อฐิถือปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายใน
วหิารมชีอ่งบันไดเดนิขนึสูร่ะเบยีงชนับนได ้และวหิารแหง่นีไดช้อืวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทมีกีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรม
พุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรปู 4 องคท์ชีันทหีนงึและชนัทสีองของวหิาร ภายในมชีอ่งแสงทเีมอืสอ่งกระทบพระพุทธรูป
แลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรปูทปีระดษิฐานภายในนันมคีวามแตกต่างจากทเีห็นกันโดยทัวไป อย่างไรก็ตามนักปราชญ์
ชาวพม่าบางรายไดต้คีวามวา่ “ตโิลมนิโล” อาจเพียนเสยีงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดร้ับพรอันเป็นมลคลจากสาม
โลก” นันเอง 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (3) 
นําทา่นชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทวีัดนีไดช้อืวา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถัินในการสรา้งมากทสีดุในพม่าก็
วา่ได ้หลังจากนันนําทา่นกลับสูเ่มอืงมัณฑะเลยผ์า่นเสน้ทางเดมิ 
 

 
 



เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมนํ่าเผา (4) 
ทพีกั SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทสีาม เมอืงมณัฑะเลย ์– ลอ่งเรอืแม่นําอริวด ี– เมอืงมงิกนุ – เจดยีช์นิพวิมนิ (ทชัมาฮาลแหง่ลุมแมน่ําอริวด)ี – ระฆงั

ยกัษม์งิกนุ – เจดยีม์งิกนุ – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– เจดยีช์เวนนัดอว ์(วดัไมส่กั) – วดักโุสดอ (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังจากนันนําทา่น ล่องเรอืแมนํ่าอริวด ีสูเ่มอืงมงิกนุ นําท่านชม เจดยีช์นิพวิมนิ (ทชัมาฮาลแหง่ลุมแมนํ่าอริวด)ี ที

เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักอันยงิใหญ่ไม่แพก้ัน โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่
พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซงึถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จนเป็นทกีลา่วขานวา่เป็น “ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี 

 

 
 
 
 

ณ เจดีย์แห่งนีจะมีการสรา้งดุจทางขึนสู่สวรรค์
ประกอบดว้ยลายคลนื 7 ชนั เปรยีบเสมอืนสวรรคท์ังเจ็ดชัน 
มีมุมถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย ทเีป็นไฮไลทม์ากสําหรับการ
มาเยอืนนันก็คอืเด็ก ๆ ชาวพม่าทอีาศัยอยู่บรเิวณนันจะมา
เป็นตากลอ้งให ้ซงึฝีไมล้ายมอืการถ่ายภาพของเด็ก ๆ ทนีี
ถือไดว้่าเป็นมืออาชพีเลยก็ว่าไดท้ังการถ่ายภาพ การจัด
ทา่ทางการโพส ใหท้่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ สว่น
ค่าตอบแทนก็ 100-200 บาท หรือจ่ายเป็นเงนิสกุลจ๊าด 
แลว้แต่ท่านจะพิจรณาให ้โดยใหเ้ด็ก ๆ ทดลองถ่ายให ้
กอ่นทจีะใชบ้รกิาร รับรองว่าท่านจะไดรั้บภาพถ่ายสวย ๆ 
กลับบา้นอยา่งแน่นอน ** ตัวอยา่งภาพจากเด็กชาวพม่าที
ถา่ย ** 

 
 
 
 
จากนันนําท่านชม ระฆงัยกัษม์งิกุน ซงึพระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆังสัมฤทธทิใีหญท่สีดุในประเทศพม่า นําหนัก
ประมาณ 90 ตัน ระฆังนีสงู 4 เมตร มเีสน้ผา่ศนูยก์ลางทปีากกวา้ง ราว 5 เมตร นับวา่เป็นระฆังทแีขวนอยูซ่งึใหญ่ทสีดุใน
โลก 
 



 
          
นําทา่นชม เจดยีม์งิกนุ ซงึมคีวามหมายวา่เจดยีท์สีรา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดงุมพีระราชดํารจิะสรา้งเจดยีม์งิกนุ หรอื “เจดยี์
จักรพรรด”ิ ทใีหญท่สีดุและสงูกวา่เจดยีใ์ดๆในสวุรรณภมูปิระดษิฐานพระทันตธาตทุไีดจ้ากพระเจา้กรงุจนี โดยทรงมุ่งหวัง
ใหย้งิใหญเ่ทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยงิกวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม 
 

 
 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (6) 
นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแตง่ดว้ยปนูปันมรีะเบยีงรอบถงึ 5 ชัน แตกตา่ง
จากวัดอนืๆตอ่มาถกูไฟไหมห้มด ขณะนทีางการพมา่ไดก้อ่สรา้งขนึมาใหม่ในรปูแบบเดมิ ชมพระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขนึ
เมอืยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถงึ 12 ประต ูตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ 
ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทนัีง และตําหนักตา่งๆ ทังหมดถูกไฟไหมเ้มอืสงครามโลกครังท ี2 แตปั่จจบุันทางการพม่าได ้
จําลองขนึใหมอ่กีครังบนฐานเดมิ นําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพมา่  
 



 
 
นําทา่นชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทงีามวจิติร อาคารนเีคยเป็นพระตําหนักทปีระทับ
ของพระเจา้ มนิดง เมอืสนิพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีบอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ไดร้อืมาถวายวัดภายในอาคารยัง
ตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรอืงมหาชาดก 10 ชาตทิยีังคงความสมบรูณ์มากทสีดุ  
 

 
 
นําท่านชม วดักุโสดอ  ซงึครงัหนงึเคยเป็นททีําการสังคานราพระไตรปิฎกครังท ี5 มีแผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทังหมด 
84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุ๊ควา่ “เป็นหนังสอืทใีหญ่ทสีดุในโลก” ไดเ้วลอันสมคสรนําทา่นเดนิทางกลับสู่
สนามบนิมัณฑะเลย ์
 



 
 
 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (7) 
ทพีกั SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทสี ี เมอืงมณัฑะเลย ์– รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพระมหามยัมุน ี– สะพานไมส้กัอเูบ็ง – สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ– กรุงเทพฯ (B/L/-) 
04.00 น. นําท่านร่วมพธิอีนัศกัดสิทิธใินพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 สงิศกัดสิทิธสิูงสุดของพม่า) ถือ

เป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองคําขนาดใหญท่รงเครอืง เครอืงกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองคําเนือนมิ” ที
พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขนึทีเมืองธรรมวดี เมือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิว หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นิว ทรง
เครอืงประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระ
กัน หรอืวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษ
ไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลาย เกบ็เนือทองไดนํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 
ชาวพมา่ไดเ้รยีไรเงนิเพอืบรูณะวัดขนึใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดที
สรา้งใหมท่สีดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรงุศรี
อยธุยาเมอืครังกรงุแตกครังท ี1 สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลับเขา้สูท่พัีก 

 

 
 



เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 จากนันนําท่านสู ่อมรปุระ เป็นอกีหนงึเมืองของพม่าทียังคงมนตข์ลังมาจนปัจจุบัน ซงึสามารถสัมผัสไดจ้ากวถิีชวีติความ

เป็นอยู ่รวมไปถงึอารยธรรมอันเกา่แกข่องเมอืงทสีามารถพบเห็นไดจ้ากเหลา่วัดอารามและเจดยีท์ตีังเรยีงรายอยูร่อบ ๆ ตัว
เมืองนําท่านชม สะพานไมส้กัอูเบ็ง สะพานทสีรา้งดว้ยไมส้ักและยาวทสีดุในโลก ตัวสะพานนีทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร 
ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ 

 
 
12.05  นําทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีWE 310 
 (บรกิารอาหารรอ้น และเครอืงดมืบนเครอืง) 
14.35  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 
ราคาไมร่วมตวั

เครอืงบนิ 

23 – 26 พฤศจกิายน 2562 13,999 3,500 9,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 9,999 

02 – 05 ธนัวาคม 2562 12,999 3,500 8,999 

07 – 10 ธนัวาคม 2562 14,999 3,500 10,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 13,999 3,500 9,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั

เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไมค่นืมดัจําทงัหมด 

เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํามนัทยีงั
มไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 

อตัราค่าบรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครอืงดืมทีสังเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้
บรกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน

ซีไม่ชําระเงิน หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถึงศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอยา่งหนงึเพือทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชํีาระแลว้ทังหมด 

ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความให้
ถถีว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2.   ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิ

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทีมลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ี
 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไมม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี ใหนํ้าตดิตัวขนึเครอืงเทา่นัน !! 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


