
 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์- เมอืงมณัฑะเลย ์- เมอืงพุกาม - จุดชมววิทะเลเจดยี ์      
(-/L/D) 

08.00  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชั �น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

11.00   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเที�ยวบนิ FD244  
เที/ยง บรกิารอาหารกลางวนั และเครื/องดื/มบนเครื/อง (1) 
12.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าสมัภาระ ผ่านขั �นตอน

ศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีอันรุ่งเรอืงของพมา่ เป็นเพยีงหนึ�งในไม่กี�เมอืงที�ยังคงใชช้ื�อเดมิเรื�อยมาไมม่ี
การเปลี�ยนแปลง ตั �งอยูบ่นที�ราบอนัแหง้แลง้และเขตทํานาปลกูขา้วตามแนวลํานํ�าเอยาวดตีอนบน 

 

 
 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง) ทา่นจะไดช้มววิตลอด
สองขา้งทางที�สวยงามดว้ยธรรมชาต ิ
นําทา่นสู ่จุดชมววิทะเลเจดยี ์ที�สวยงาม และหมู่บา้นเกา่แก่ของเมอืงพุกาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้ม
ชมพระอาทติยล์อยลบัขอบฟ้า 

เย็น บรกิารอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวห์ุน่เชดิโบราณ (2) 
ที/พกั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
วนัที/สอง เมอืงพุกาม - เจดยีช์เวสกิอง - วดัอานนัดา - วดัมนุหะ - วดักุบยางก ี- เจดยีต์โิลมนิโล - วหิารธรรมมายนัจ ี- 

มณัฑะเลย ์(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เมอืงพุกาม พุกามไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงแห่งทะเลเจดยี ์หรือ ดนิแดนแห่งเจดยีส์ ี�พันองค ์เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมเีจดยี์
มากมายถงึ 4,446 องค ์ปัจจุบันเหลอืแค่เพียง 2,217 องค ์เจดยีแ์ห่งแรกของพุกามคอื เจดยีช์เวซโีกน สรา้งโดยพระ
เจา้อโนรธามังชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนยีมการสรา้งเจดยี ์เจดยีอ์งคใ์หญส่ดุจะเป็นเจดยีท์ี�กษัตรยิ์
ทรงสรา้ง และองคท์ี�มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหล่าขุนนาง อํามาตย์ ลดหลั�นลงมาตามบรรดาศักดิC นําท่าน
สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 ส ิ/งศกัดิKสทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดั �งเดมิของพม่าโดยแท ้มลีักษณ์
เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ�นหลังพระเจา้อโนรธาขึ�นครองราชย ์เพื�อใชบ้รรจุพระบรมสารีรกิาธาตุ จากพระสรีระหลาย
สว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ทั �งที�เป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี�ยวแกว้ของพระเจา้อโนรธา 
ซึ�งเป็นกษัตรยิท์ี�ยิ�งใหญท่ี�สดุของอาณาจักรพุกาม 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
นําท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ที�ข ึ�นชื�อไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “เพชรนํ�าเอกของพุทธศลิป์สกุลชา่ง
พุกาม” เป็นที�รูจั้กเหนือวหิารทั �งหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมื�อกอ่นยอดพระเจดยียั์งเป็นสขีาวเหมอืนกับพระเจดยี์
องคอ์ื�นๆของพุกาม แตรั่ฐบาลพมา่ไดม้าทาสทีองทบัเมื�อปี พ.ศ. 2533 เพื�อสมโภชการสรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี 
ตะวนัตก 
 

 
 
เที/ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั�นนําทา่นชม วดัมนุหะ ตั �งอยูบ่รเิวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพื�อสั�งสมบญุไวช้าตหินา้
จงึไดส้รา้งวดันี�ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารคอ่นขา้งแคบทําใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน 
 

 
 
จากนั�นนําท่านชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสทิธะ สิ�งที�โดดเด่นคอืภาพจติรกรรมบนฝาผนังอย่าง
สวยงาม เรยีกไดว้า่สวยที�สดุในพุกามก็วา่ได ้
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
นําทา่นชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดที�สรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายใน
วิหารมีช่องบันไดเดินขึ�นสู่ระเบียงชั �นบนได ้และวิหารแห่งนี�ไดช้ ื�อว่าเป็นวิหารองค์สุดทา้ยที�มีการสรา้งในแบบ
สถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 องคท์ี�ชั �นที�หนึ�งและชั �นที�สองของวหิาร ภายในมชีอ่งแสงที�เมื�อส่อง
กระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปที�ประดษิฐานภายในนั�นมีความแตกต่างจากที�เห็นกันโดยทั�วไป 
อยา่งไรก็ตามนักปราชญช์าวพม่าบางรายไดต้คีวามวา่ “ตโิลมนิโล” อาจเพี�ยนเสยีงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดรั้บ
พรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” นั�นเอง 
นําทา่นชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารที�วัดนี�ไดช้ ื�อวา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถิันในการสรา้งมากที�สดุในพมา่
ก็วา่ได ้จากนั�นนําทา่นกลบัสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์ผา่นเสน้ทางเดมิ 

เย็น บรกิารอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัที/ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที/สาม เมืองมณัฑะเลย์ -  เมืองมินกุน -  เจดีย ์ม ิงกุน -  ระฆงัมินกุน -  เจดีย ์ชินพิว เม -  วดัชเวนนัดอร์ - 

พระราชวงัมณัฑะเลย ์- วดักโุสดอ (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเขา้สู ่เมอืงมงิกุน เป็นหมู่บา้นรมิแม่นํ�าอริวดฝัี�งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลยป์ระมาณ 11 กโิลเมตร นําท่านชม 
เจดยีม์งิกุน ซึ�งมคีวามหมายวา่เจดยีท์ี�สรา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดงุมพีระราชดํารจิะสรา้งเจดยีม์งิกนุ หรอื “เจดยีจั์กรพรรด”ิ 
ที�ใหญ่ที�สดุและสงูกวา่เจดยีใ์ดๆในสวุรรณภูมปิระดษิฐานพระทันตธาตทุี�ไดจ้ากพระเจา้กรุงจนี โดยทรงมุ่งหวังใหย้ิ�งใหญ่
เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญโ่ตโอฬารยิ�งกวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม 
 

 
 
จากนั�นนําท่านชม ระฆงัมงิกุน ซึ�งพระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆังสัมฤทธิCที�ใหญ่ที�สุดในประเทศพม่า นํ�าหนัก
ประมาณ 90 ตัน ระฆังนี�สงู 4 เมตร มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางที�ปากกวา้ง ราว 5 เมตร นับวา่เป็นระฆังที�แขวนอยู่ซึ�งใหญ่ที�สดุใน
โลก นําทา่นชม เจดยีช์นิพวิเม ที�เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ�งใหญ่ไม่แพก้ัน โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราช
นัดดาในพระเจา้ปดงุ ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึ�งถงึแก่พริาลัยก่อนเวลาอันควร จนเป็นที�กล่าวขานว่าเป็น 
“ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด ี



 

   

 

 

  

  

 

 

 

 
 
เที/ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมนํ่Rาเผา (7) 

นําทา่นชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลักเสลาดว้ยลวดลายที�งามวจิติร อาคารนี�เคยเป็นพระตําหนักที�ประทับ
ของพระเจา้ มนิดง เมื�อสิ�นพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ไดร้ื�อมาถวายวัดภายในอาคารยัง
ตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรื�องมหาชาดก 10 ชาตทิี�ยังคงความสมบรูณ์มากที�สดุ  
 

 
 

 
 
นําท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนปั�นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั �น 
แตกต่างจากวัดอื�นๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี�ทางการพม่าไดก้่อสร า้งขึ�นมาใหม่ในรูปแบบเดิม  ชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สรา้งขึ�นเมื�อยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถงึ 12 ประตู ตัว
พระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตึก ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระที�นั�ง และตําหนักต่างๆ ทั �งหมดถูกไฟไหมเ้มื�อ



 

   

 

 

  

  

 

 

สงครามโลกครั�งที� 2 แตปั่จจุบันทางการพม่าไดจํ้าลองขึ�นใหม่อกีครั�งบนฐานเดมิ นําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง
เกา่ของพมา่  

 
 
นําทา่นชม วดักุโสดอ  ซึ�งครั �งหนงึเคยเป้นที�ทําการสงัคานราพระไตรปิฎกครั�งที� 5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทั �งหมด 
84,000 พระธรรมขนัธ ์และไดล้งกนิเนสบุค๊วา่ “เป็นหนังสอืที�ใหญท่ี�สดุในโลก” 

เย็น บรกิารอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัที/ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที/ส ี/ เมอืงมณัฑะเลย ์- รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี- สะพานไมส้กัอูเบ็ง - ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์- ทา่

อากาศยานดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 
04.00 น. นําทา่นรว่มพธิอีนัศกัดิKสทิธ ิKในพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 ส ิ/งศกัดิKสทิธ ิKสูงสุดของพม่า) 

ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื�อง เครื�องกษัตรยิท์ี�ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคํา
เนื�อนิ�ม” ที�พระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึ�นที�เมอืงธรรมวด ีเมื�อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิ�ว หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 
นิ�ว ทรงเครื�องประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะ
ไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจ)ี เพื�อประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยี
เมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวที�ปิดพระละลาย เก็บเนื�อทองไดนํ้�าหนักถงึ 700 
บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อบรูณะวัดขึ�นใหมม่ขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของ
ชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัที�สรา้งใหม่ที�สดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ี�สดุในเมอืงพม่า โดยรอบๆระเบยีง
เจดยียั์งมโีบราณวตัถทุี�นําไปจากกรุงศรอียธุยาเมื�อครั �งกรุงแตกครั�งที� 1 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ี�พัก 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําท่านชม สะพานไมส้กัอูเบ็ง สะพานที�สรา้งดว้ยไมส้ักและยาวที�สดุในโลก ตัวสะพานนี�ทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร 
ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์เพื�อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.45   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� FD245 (ไมม่อีาหารบรกิารบนิเครื�อง) 
15.00   ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอิง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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



 

   

 

 

  

  

 

 

** หากทา่นที/ตอ้งออกต ัYวภายใน (เครื/องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที/เจา้หนา้ที/ทุกคร ัRงกอ่นทําการออกต ัYว
เนื/องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี/ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดี/ยว
เพิ/ม 

ราคาไมร่วม
ต ัYวเครื/องบนิ 

04 – 07 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 11,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

13 – 16 มถิุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

27 – 30 มถิุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 10,999 

09 – 12 สงิหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 11,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ/น 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัRงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึRนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิK

ในการเลื/อนการเดนิทาง หรอืเปลี/ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิKในการไมค่นืมดัจําท ัRงหมด 

เนื/องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัYวเครื/องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที/เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีRามนัที/ยงั
มไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที/เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัYวเมื/อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื/องจากเงื/อนไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีRรวม 
� คา่ตัUวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีRไมร่วม 
�  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้
บรกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ/น ทา่นละ 1,500บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษมีูลคา่เพิ/ม 7% และภาษหีกั ณ ที/จา่ย 3% 
 
เง ื/อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัRน ไมเ่ช่นน ัRนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัRงส ิRน เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัYวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความ
ใหถ้ี/ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัRง เพื/อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

   

 

 

  

  

 

 

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรือเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื/อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 

ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว 
เชน่ การสาํรองที�นั�งตัUวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เง ื/อนไขและขอ้กําหนดอื/นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2.   ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิCในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทุกทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิCไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัUวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิC
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัUวเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกนัทกุชิ�น

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  



 

   

 

 

  

  

 

 

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี/ยวกบัการนําแบตเตอรี/สํารองขึRนไปบนเครื/องบนิดงันีR 
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไมม่กีารจํากดัจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี ใหนํ้าตดิตวัขึ�นเครื�องเทา่นั�น !! 
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