
 
 
 

 
 

 



 
 
 
วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมอืง - ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์- เมอืงมณัฑะเลย ์- เมอืงพุกาม - จุดชมววิทะเลเจดยี ์      

(-/L/D) 
08.00  พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอย

ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
11.00   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทยีวบนิ FD244  
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั และเครอืงดมืบนเครอืง (1) 
12.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านขันตอน

ศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีอันรุง่เรอืงของพม่า เป็นเพียงหนงึในไม่กเีมอืงทยีังคงใชช้อืเดมิเรอืยมาไม่มี
การเปลยีนแปลง ตังอยูบ่นทรีาบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลกูขา้วตามแนวลํานําเอยาวดตีอนบน 

 

 
 

นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัวโมง) ท่านจะไดช้มววิตลอด
สองขา้งทางทสีวยงามดว้ยธรรมชาต ิ
นําทา่นสู ่จดุชมววิทะเลเจดยี ์ทีสวยงาม และหมู่บา้นเกา่แกข่องเมอืงพุกาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้มชม
พระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวห์ุน่เชดิโบราณ (2) 
ทพีกั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
วนัทสีอง เมอืงพุกาม - เจดยีช์เวสกิอง - วดัอานนัดา - วดัมนุหะ - วดักุบยางก ี- เจดยีต์โิลมนิโล - วหิารธรรมมายนัจ ี- 

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

เมอืงพุกาม พุกามไดช้อืว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแห่งเจดยีส์พัีนองค ์เพราะในสมัยรุ่งเรอืงเคยมีเจดีย์
มากมายถงึ 4,446 องค ์ปัจจุบันเหลอืแค่เพียง 2,217 องค ์เจดยีแ์หง่แรกของพุกามคอื เจดยีช์เวซโีกน สรา้งโดยพระ
เจา้อโนรธามังชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดยี ์เจดยีอ์งคใ์หญ่สดุจะเป็นเจดยีท์กีษัตรยิ์
ทรงสรา้ง และองคท์มีขีนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหลา่ขนุนาง อํามาตย ์ลดหลันลงมาตามบรรดาศักด ิ
 



 
 

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

 
 
นําท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทีขนึชอืไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “เพชรนําเอกของพุทธศลิป์สกุลช่าง
พุกาม” เป็นทรีูจั้กเหนือวหิารทังหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมอืกอ่นยอดพระเจดยียั์งเป็นสขีาวเหมือนกับพระเจดยี์
องคอ์นืๆของพุกาม แตรั่ฐบาลพม่าไดม้าทาสทีองทับเมอืปี พ.ศ. 2533 เพือสมโภชการสรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี 
ตะวันตก 



 
 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนันนําท่านชม วดัมนุหะ ตังอยูบ่รเิวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือสังสมบญุไวช้าตหินา้
จงึไดส้รา้งวัดนีไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารคอ่นขา้งแคบทําใหพ้ระพุทธรปูถูกสรา้งอยา่งเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน 
 

 
 
จากนันนําท่านชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสทิธะ สงิทีโดดเด่นคือภาพจติรกรรมบนฝาผนังอย่าง
สวยงาม เรยีกไดว้า่สวยทสีดุในพกุามกว็า่ได ้
 

 
 
นําท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดทสีรา้งแบบกอ่อฐิถือปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายใน
วหิารมชีอ่งบันไดเดนิขนึสูร่ะเบยีงชนับนได ้และวหิารแหง่นีไดช้อืวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทมีกีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรม



 
 

พุกาม ภายในวหิารมพีระพุทธรปู 4 องคท์ชีันทหีนงึและชนัทสีองของวหิาร ภายในมชีอ่งแสงทเีมอืสอ่งกระทบพระพุทธรูป
แลว้งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปทปีระดษิฐานภายในนันมคีวามแตกตา่งจากทีเห็นกันโดยทัวไป อยา่งไรก็ตามนักปราชญ์
ชาวพม่าบางรายไดต้คีวามวา่ “ตโิลมนิโล” อาจเพียนเสยีงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดรั้บพรอันเป็นมลคลจากสาม
โลก” นันเอง 
นําทา่นชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทวีัดนีไดช้อืว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถัินในการสรา้งมากทสีดุในพม่าก็
วา่ได ้จากนันนําทา่นกลับสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์ผา่นเสน้ทางเดมิ 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัท ี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทสีาม เ มือง ม ัณฑ ะเ ลย์ - เ มืองมินกุน  - เ จดีย์มิงกุน  - ร ะฆ ังมินกุน  - เจดีย ์ชินพิว เ ม  - ว ัดชเว น ันดอร ์ - 

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

นําท่านเขา้สู ่เมอืงมงิกุน เป็นหมู่บา้นรมิแม่นําอริวดีฝังตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลยป์ระมาณ 11 กโิลเมตร นําท่านชม 
เจดยีม์งิกนุ ซงึมคีวามหมายวา่เจดยีท์สีรา้งไมเ่สร็จ พระเจา้ปดงุมพีระราชดํารจิะสรา้งเจดยีม์งิกนุ หรอื “เจดยีจ์ักรพรรด”ิ ที
ใหญ่ทีสุดและสูงกว่าเจดียใ์ดๆในสวุรรณภูมปิระดษิฐานพระทันตธาตุทไีดจ้ากพระเจา้กรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังใหย้งิใหญ่
เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยงิกวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม 
 

 
 
จากนันนําทา่นชม ระฆงัมงิกนุ ซงึพระเจา้ปะดงุทรงสรา้งไว ้เป็นระฆังสัมฤทธทิใีหญท่สีดุในประเทศพม่า นําหนักประมาณ 
90 ตัน ระฆงันีสงู 4 เมตร มเีสน้ผา่ศนูยก์ลางทปีากกวา้ง ราว 5 เมตร นับวา่เป็นระฆังทแีขวนอยูซ่งึใหญท่สีดุในโลก 
นําทา่นชม เจดยีช์นิพวิเม ทเีป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักอันยงิใหญ่ไม่แพก้ัน โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาใน
พระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซงึถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จนเป็นทกีลา่วขานวา่เป็น “ทัชมาฮา
ลแหง่ลุม่อริวด ี
 



 
 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนกูุง้แมน่าํเผา (7) 

นําทา่นชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทงีามวจิติร อาคารนีเคยเป็นพระตําหนักทีประทับ
ของพระเจา้ มนิดง เมือสนิพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ไดร้อืมาถวายวัดภายในอาคารยัง
ตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรอืงมหาชาดก 10 ชาตทิยีังคงความสมบรูณ์มากทสีดุ  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปนูปันมรีะเบยีงรอบถงึ 5 ชัน แตกตา่ง
จากวัดอนืๆตอ่มาถกูไฟไหมห้มด ขณะนีทางการพม่าไดก้อ่สรา้งขนึมาใหม่ในรปูแบบเดมิ ชมพระราชวังมัณฑะเลย ์สรา้งขนึ
เมอืยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถงึ 12 ประต ูตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ 
ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระทนัีง และตําหนักตา่งๆ ทังหมดถูกไฟไหมเ้มอืสงครามโลกครังท ี2 แตปั่จจบัุนทางการพม่าได ้
จําลองขนึใหมอ่กีครังบนฐานเดมิ นําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพมา่  
 

 
 



 
 

นําท่านชม วดักุโสดอ  ซงึครังหนึงเคยเป้นททํีาการสังคานราพระไตรปิฎกครังท ี5 มีแผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทังหมด 
84,000 พระธรรมขนัธ ์และไดล้งกนิเนสบุค๊วา่ “เป็นหนังสอืทใีหญท่สีดุในโลก” 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัท ี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี เมอืงมณัฑะเลย ์- รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี- สะพานไมส้กัอูเบ็ง - ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์- ท่า

อากาศยานดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 
04.00 น. นําท่านร่วมพธิอีนัศกัดสิทิธใินพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 สงิศกัดสิทิธสิูงสุดของพม่า) 

ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองคําขนาดใหญท่รงเครอืง เครอืงกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองคําเนือ
นมิ” ทพีระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นิว 
ทรงเครอืงประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่
(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมือง
พม่าใหอั้งกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลาย เก็บเนือทองไดนํ้าหนักถงึ 700 บาท 
ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รยีไรเงนิเพือบูรณะวัดขนึใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่ง
ชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรปูเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า โดยรอบๆระเบยีงเจดยี์
ยังมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรงุศรอียธุยาเมอืครังกรงุแตกครังท ี1 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่พัีก 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําทา่นชม สะพานไมส้กัอเูบ็ง สะพานทสีรา้งดว้ยไมส้ักและยาวทสีดุในโลก ตัวสะพานนีทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร ขา้ม
ทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ  

  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์เพอืเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
12.45   นําทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีFD245 (ไมม่อีาหารบรกิารบนิเครอืง) 
15.00   ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอิง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 



 
 

************************************************************* 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคาไมร่วม
ตวัเครอืงบนิ 

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 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

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

 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

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

เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงั
มไิดช้ําระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 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 รวมถึงค่าอาหารและเครืองดมืทีสังเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใช้
บรกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่านนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจ่ายคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความ
ใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน

ซีไม่ชําระเง ิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบรษัิทอยา่งใดอย่างหนึงเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 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 ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

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

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2.   ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

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

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกันภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 



 
 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิ

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ี
 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไมม่กีารจํากดัจํานวน  
4.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี ใหนํ้าตดิตัวขนึเครอืงเทา่นัน !! 
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