
 
  



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า – เมอืงพุกาม – ชมววิพระ
อาทติยต์ก – ทะเลเจดยี ์

 

09.00  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ BANGKOK AIEWAYS โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

ทุกทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดก้อ่นเวลา BOADING TIME 
12.15   น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพม่าโดยเทีย่วบนิ PG709 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
 
13.40  เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่าน

ขัน้ตอนศุลกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์ อดตีราชธานีอันรุ่งเรืองของพม่า เป็นเพยีงหนึง่ในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช ้

ชือ่เดมิเรือ่ยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัง้อยู่บนทีร่าบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดี

ตอนบน 
 

 
 
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ท่านจะไดช้ม
ววิตลอดสองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิ
น าท่านสู่ จุดชมววิทะเลเจดยี  ์ที่สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่ของเมืองพุกาม ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจ พรอ้มชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวหุ์น่เชดิโบราณ 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  



วนัทีส่อง เมอืงพุกาม – เจดยีช์เวสกิอง – วดัอานนัดา – วดัมนุหะ – วดักุบยางก ี– เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรม
มายนัจ ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงพุกาม พุกามไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแห่งเจดยีส์ีพั่นองค ์เพราะในสมัยรุ่งเรอืงเคย
มเีจดยีม์ากมายถงึ 4,446 องค ์ปัจจุบันเหลอืแค่เพยีง 2,217 องค ์เจดยีแ์ห่งแรกของพุกามคอื เจดยีช์เวซโีกน 
สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามังชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดยี ์เจดยีอ์งคใ์หญ่
สดุจะเป็นเจดยีท์ีก่ษัตรยิท์รงสรา้ง และองคท์ีม่ขีนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหล่าขุนนาง อ ามาตย ์ลดหลั่น
ลงมาตามบรรดาศักดิ ์
 

 
 
น าท่านสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดัง้เดมิของพม่า
โดยแท ้มลัีกษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิา
ธาตุ จากพระสรรีะหลายส่วน มลัีกษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ทัง้ทีเ่ป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจน

พระเขีย้วแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของอาณาจักรพุกาม 
น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ที่ขึน้ชือ่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศลิป์
สกลุชา่งพุกาม” เป็นทีรู่จั้กเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมือ่กอ่นยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาว
เหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าไดม้าทาสทีองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการ
สรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัมนุหะ ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่สั่งสมบุญ
ไวช้าตหินา้จงึไดส้รา้งวัดนี้ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสียด
อยู่ภายใน 
 

 



จากนั้นน าท่านชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสทิธะ สิง่ที่โดดเด่นคอืภาพจติรกรรมบนฝา
ผนังอย่างสวยงาม เรยีกไดว่้าสวยทีส่ดุในพุกามก็ว่าได ้
 

 
 

น าท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดที่สรา้งแบบก่ออฐิถือปูนบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 
เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันไดเดนิขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได ้และวหิารแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองคส์ุดทา้ยที่มีการ
สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่องของวหิาร ภายในมี
ชอ่งแสงทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปทีป่ระดษิฐานภายในนั้นมีความแตกต่าง
จากทีเ่ห็นกันโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามนักปราชญช์าวพม่าบางรายไดต้คีวามว่า “ตโิลมนิโล” อาจเพีย้นเสยีงมา
จาก “ไตรโลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดร้ับพรอันเป็นมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 
น าท่านชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารที่วัดนี้ไดช้ือ่ว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพถิพีถิันในการสรา้งมาก
ทีส่ดุในพม่าก็ว่าได ้ 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัทีส่าม พุกาม – เมอืงอมรปุระ – สะพานไมอู้เบง – มณัฑะเลย ์  – เมอืงมนิกุน – ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด ี– เจดยี์
มงิกุน – ระฆงัมนิกุน – เจดยีช์นิพวิเ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านสู ่อมรปุระ เป็นอกีหนึง่เมอืงของพม่าทียั่งคงมนตข์ลังมาจนปัจจุบัน ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากวถิี

ชวีติความเป็นอยู่ รวมไปถงึอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็นไดจ้ากเหล่าวัดอารามและเจดีย์



ที่ตัง้เรียงรายอยู่รอบ ๆ ตัวเมืองน าท่านชม สะพานไมส้กัอูเบ็ง สะพานที่สรา้งดว้ยไมส้ักและยาวที่สุดในโลก 
ตัวสะพานนี้ทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปุระ  

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

หลังจากนัน้น าท่านกลับสู ่ เมอืงมณัฑะเลย ์และน าท่านล่องเรอืเขา้สู ่ เมอืงมงิกุน เป็นหมู่บา้นรมิแม่น ้าอริวดี
ฝ่ังตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลยป์ระมาณ 11 กโิลเมตร น าท่านชม เจดยีม์งิกุน ซึง่มคีวามหมายว่าเจดยีท์ี่สรา้ง
ไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมพีระราชด ารจิะสรา้งเจดีย์มงิกุน หรอื “เจดยีจั์กรพรรด”ิ ทีใ่หญ่ทีส่ดุและสงูกว่าเจดีย์ใดๆ
ในสวุรรณภูมปิระดษิฐานพระทันตธาตุทีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนี โดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดีย์ใน
สมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่กว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม 
 

 



 
จากนั้นน าท่านชม ระฆงัมงิกุน ซึง่พระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้ เป็นระฆังสัมฤทธิท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า 

น ้าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สงู 4 เมตร มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางทีป่ากกวา้ง ราว 5 เมตร นับว่าเป็นระฆังที่แขวน

อยู่ซึง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก 

น าท่านชม เจดยีช์นิพวิเม ทีเ่ป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่ไม่แพกั้น โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระ

ราชนัดดาในพระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จนเป็นทีก่ล่าว

ขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอริวด ี

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
พกัที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ร่วมพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี– เมอืงสกายน ์– เจดยีก์วงมูดอ – วดัชเวนนัดอร ์(วดัไมส้กั) – 
พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วดักุโสดอร ์– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ 

 

04.00 น. น าทา่นรว่มพธิอีนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิสู์งสุดของ

พม่า) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ไดร้ับการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ 

หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระ

เจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี 

พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่

ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวัด

ขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลีจงึนับไดว่้าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่

ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรี

อยุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก 



 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์น าท่านผ่าน ชมภูเขาสกายน์ ศูนยก์ลางแห่ง  พระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ 
ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงสกายน์ ลุ่มแม่น ้าอริะวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขา 
จากนัน้น าท่านชม เจดยีก์วงมูดอร ์หรอืวัดเจดยีน์มนางสรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นที่
ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว้ หรือพระทันตธาตุที่ไดม้าจากลังกา องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้
274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร อาคารนี้เคยเป็นพระต าหนัก

ทีป่ระทับของพระเจา้ มนิดง เมือ่สิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ไดร้ือ้มาถวาย
วัดภายในอาคารยังตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเล่าเรือ่งมหาชาดก 10 ชาตทิียั่งคงความสมบูรณ์มากทีส่ดุ  
 

 
 
น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนปั้นมรีะเบียงรอบถงึ 5 
ชัน้ แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี้ทางการพม่าไดก้่อสรา้งขึน้มาใหม่ในรูปแบบเดมิ ชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สรา้งขึน้เมื่อยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถงึ 12 
ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระที่น่ัง และต าหนักต่างๆ ทัง้หมดถูก

ไฟไหมเ้มื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ าลองขึ้นใหม่อีกครั ้งบนฐานเดมิ น าท่านชม
ทัศนียภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพม่า  
 

 



 
น าท่านชม วดักุโสดอ  ซึ่งครั ้งหนึงเคยเป็นที่ท าการสังคานราพระไตรปิฎกครั ้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และไดล้งกนิเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสอืที่ใหญ่ที่สดุในโลก” ไดเ้วล

อันสมคสรน าท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
 

 
 
19.15   น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่PG714  
21.40   ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

*รายการทัวรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลัก* 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทุกครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 10,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 14,999 3,000 10,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 14,999 3,000 10,999 



26 – 29 มนีาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999 

24 – 27 เมษายน 2563 14,999 3,000 10,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 

(วนัแรงงาน) 
16,999 3,000 11,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

29 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 14,999 3,000 10,999 

05 – 08 มถิุนายน 2563 12,999 3,000 7,999 

12 – 15 มถิุนายน 2563 13,999 3,000 8,999 

19 – 22 มถิุนายน 2563 13,999 3,000 8,999 

26 – 29 มถิุนายน 2563 14,999 3,000 10,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา) 

16,999 3,000 11,999 

09 – 12 กรกฎาคม 2563 12,999 3,000 7,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 13,999 3,000 8,999 

21 – 24 สงิหาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

04 – 07 กนัยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

18 – 21 กนัยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

25 – 28 กนัยายน 2563 14,999 3,000 10,999 

08 – 11 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

09 – 12 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

15 – 18 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

23 – 26 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

16,999 3,000 11,999 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 



30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

06 – 09 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

13 – 16 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 10,999 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

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

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 
 

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

อตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 

หมายเหตุ : ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2.   ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหกั้บนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่  และอย่าง
นอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ิไดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มิไดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  



2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไม่มีการ

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 !! 
 


