
 

 
วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมณัฑะเลย ์– เมอืงมณัฑะเลย ์– เมอืงพุกาม – ชมววิพระอาทติยต์ก – ทะเล

เจดยี ์(-/L/D) 
09.00  พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ BANGKOK AIEWAYS โดยมีเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

(ทุกท่านสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ของสายการบนิได ้ก่อนเวลา 
BOADING TIME) 



 

12.15   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ PG709 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (1) 
13.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านขัน้ตอน

ศลุกากรแลว้ เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีอันรุ่งเรอืงของพม่า เป็นเพยีงหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทียั่งคงใชช้ือ่เดมิเรือ่ยมาไม่มี
การเปลีย่นแปลง ตัง้อยูบ่นทีร่าบอันแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดตีอนบน 

 

 
 
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ท่านจะไดช้มววิตลอด

สองขา้งทางทีส่วยงามดว้ยธรรมชาต ิ
น าท่านสู ่จุดชมววิทะเลเจดยี ์ที่สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแกข่องเมืองพุกาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ พรอ้ม

ชมพระอาทติยล์อยลับขอบฟ้า 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พรอ้มชมโชวห์ุน่เชดิโบราณ (2) 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
วนัทีส่อง เมอืงพุกาม – เจดยีช์เวสกิอง – วดัอานนัดา – วดัมนุหะ – วดักุบยางก ี– เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรมมายนัจ ี  

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

เมอืงพุกาม พุกามไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแห่งเจดยี์สีพ่ันองค ์เพราะในสมัยรุ่งเรอืงเคยมีเจดีย์

มากมายถงึ 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค ์เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดียช์เวซโีกน สรา้งโดยพระ
เจา้อโนรธามังชอ่ ปฐมกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดยี ์เจดยีอ์งคใ์หญ่สดุจะเป็นเจดยีท์ีก่ษัตรยิ์

ทรงสรา้ง และองคท์ีม่ขีนาดเล็กถัดมาเป็นการสรา้งโดยเหลา่ขนุนาง อ ามาตย ์ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ ์
 



 

 
 
น าท่านสักการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธข์องพมา่) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบดัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มี

ลักษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิาธาตุ จากพระสรรีะ

หลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั ้งที่เป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแกว้ของพระ
เจา้อโนรธา ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของอาณาจักรพุกาม 

น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ที่ข ึน้ชือ่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศลิป์สกุลช่าง
พุกาม” เป็นทีรู่จั้กเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมือ่กอ่นยอดพระเจดยียั์งเป็นสขีาวเหมอืนกับพระเจดยี์

องคอ์ืน่ๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าไดม้าทาสทีองทับเมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้งอานันทวหิารครบรอบ 900 ปี 
ตะวันตก 

 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (4) 

จากนัน้น าท่านชม วดัมนุหะ ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องหมูบ่า้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่สัง่สมบญุไวช้าตหินา้
จงึไดส้รา้งวัดนี้ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารคอ่นขา้งแคบท าใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพรเขา้จันสทิธะ สิง่ที่โดดเด่นคอืภาพจติรกรรมบนฝาผนังอย่าง
สวยงาม เรยีกไดว้า่สวยทีส่ดุในพุกามก็ว่าได ้

 

 



 

น าท่านชม เจดยีต์โิลมนิโล เป็นวัดที่สรา้งแบบกอ่อฐิถอืปูนบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายใน

วิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชั ้นบนได ้และวิหารแห่งนี้ไดช้ื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดทา้ยที่มีการสรา้งในแบบ
สถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สองของวหิาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่อง

กระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องค์พระพุทธรูปที่ประดษิฐานภายในนั้นมีความแตกต่างจากที่เห็นกันโดยท่ัวไป 
อย่างไรก็ตามนักปราชญช์าวพม่าบางรายไดต้คีวามว่า “ตโิลมนิโล” อาจเพีย้นเสยีงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดร้ับ

พรอันเป็นมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 
น าท่านชม วหิารธรรมมายนัจ ีวหิารทีวั่ดนี้ไดช้ือ่วา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถิันในการสรา้งมากทีส่ดุในพม่า

ก็วา่ได ้ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL เทยีบเทา่ หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
วนัทีส่าม พุกาม – เมอืงอมรปุระ – สะพานไมอู้เบง – มณัฑะเลย ์ – เมอืงมนิกุน – ล่องเรอืแม่น า้อริะวด ี– เจดยีม์งิกุน – 

ระฆงัมนิกนุ – เจดยีช์นิพวิเม (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 จากนัน้น าทา่นสู ่อมรปุระ เป็นอกีหนึง่เมอืงของพม่าทียั่งคงมนตข์ลังมาจนปัจจุบัน ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ รวมไปถงึอารยธรรมอันเก่าแกข่องเมอืงที่สามารถพบเห็นไดจ้ากเหล่าวัดอารามและเจดยีท์ีต่ัง้เรยีงรายอยู่รอบ ๆ 
ตัวเมอืงน าท่านชม สะพานไมส้กัอูเบ็ง สะพานทีส่รา้งดว้ยไมส้ักและยาวทีส่ดุในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถงึ 2 กโิลเมตร 

ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมอืงอมรปรุะ  
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
หลังจากนัน้น าท่านกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์และน าท่านล่องเรอืเขา้สู ่เมอืงมงิกุน เป็นหมู่บา้นรมิแม่น ้าอริวดฝ่ัีงตะวันตก 

หา่งจากมัณฑะเลยป์ระมาณ 11 กโิลเมตร น าท่านชม เจดยีม์งิกุน ซึง่มคีวามหมายว่าเจดยีท์ีส่รา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมี
พระราชด ารจิะสรา้งเจดยีม์งิกุน หรอื “เจดยีจ์ักรพรรด”ิ ทีใ่หญ่ทีส่ดุและสงูกว่าเจดยีใ์ดๆในสวุรรณภูมปิระดษิฐานพระทันต

ธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนี โดยทรงมุง่หวังใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐม

เจดยีใ์นสยาม 
 



 

 
 

จากนั้นน าท่านชม ระฆงัมงิกุน ซึ่งพระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆังสัมฤทธิท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า น ้าหนัก

ประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สงู 4 เมตร มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางที่ปากกวา้ง ราว 5 เมตร นับว่าเป็นระฆังทีแ่ขวนอยู่ซึง่ใหญ่ทีส่ดุใน

โลก 

น าทา่นชม เจดยีช์นิพวิเม ทีเ่ป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่ไมแ่พกั้น โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาใน

พระเจา้ปดงุ ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จนเป็นทีก่ลา่วขานว่าเป็น “ทัชมาฮาล 

แหง่ลุม่อริวด ี

 
 



 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร…พเิศษ เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (8) 

พกัที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ร่วมพิธีล้างพระพ ักตร์พระมหามยัมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วดัชเวนนัดอร์ (วดัไม้สกั) – 
พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วดักโุสดอร ์– สนามบนิมณัฑะเลย ์– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรงุเทพ(B/L/D) 

04.00 น. น าทา่นรว่มพธิอีนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 ส ิง่ศกัดิส์ทิธิสู์งสุดของพมา่) ถือ

เป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่ง เครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” 

ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง

เครือ่งประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระ

กัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษ

ไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 

2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่า

เป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีส่ดุแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพม่า โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไป

จากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์น าท่านผ่าน ชมภูเขาสกายน ์ศนูยก์ลางแห่ง  พระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะได ้

ชมทัศนียภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แมน่ ้าอริะวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา 
จากนัน้น าท่านชม เจดยีก์วงมดูอร ์หรอืวัดเจดยีน์มนางสรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐาน

พระเขีย้วแกว้ หรอืพระทันตธาตทุีไ่ดม้าจากลังกา องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร และใชอ้ฐิใน
การกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 

 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
น าท่านชม วดัชเวนนัดอร ์ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายทีง่ามวจิติร อาคารนี้เคยเป็นพระต าหนักทีป่ระทับ

ของพระเจา้ มนิดง เมือ่สิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทบีอ (กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของพม่า) ไดร้ือ้มาถวายวัดภายในอาคารยัง

ตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักเลา่เรือ่งมหาชาดก 10 ชาตทิีย่ังคงความสมบรูณ์มากทีส่ดุ  
 

 
 

น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย์ สรา้งโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนป้ันมีระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ 

แตกต่ างจาก วัดอื่น ๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณ ะนี้ ท างการพม่ าได ก้่อสรา้งขึ้นมาใหม่ใน รูปแบบ เดิม  ชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สรา้งขึน้เมื่อยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถึง 12 ประตู ตัว

พระราชวังเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตึก ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระที่ น่ัง และต าหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเ้มื่อ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ าลองขึน้ใหม่อกีครัง้บนฐานเดมิ น าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง

เกา่ของพมา่  

 



 

 
น าท่านชม วดักุโสดอ  ซึง่ครัง้หนงึเคยเป้นทีท่ าการสังคานราพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 

84,000 พระธรรมขันธ ์และไดล้งกนิเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสอืที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ไดเ้วลอันสมคสรน าท่านเดนิทางกลับสู่

สนามบนิมัณฑะเลย ์

 

 
 

19.15   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่PG714  

21.40   ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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



 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

03 – 06 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

04 – 07 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

10 – 13 ตลุาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

11 – 14 ตลุาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 

17 – 20 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

18 – 21 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

24 – 27 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

25 – 28 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

01 – 04 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

08 – 11 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

06 – 09 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

07 – 10 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

27 – 30 ธนัวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 4,000 13,999 

28 – 31 ธนัวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งั

มไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระ
เงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิาร

เดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความ
ใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2.   ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเที่ยวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทาง
ส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไมม่กีารจ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทาง โหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี ใหน้ าตดิตัวขึน้เครือ่งเทา่นัน้ !! 
 

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

 
 

 


